SEMINARI TÈCNIC I PERSONAL POLÍTIC DE LA VALL D’ALBAIDA
Montaverner 27 d’octubre de 2017
Assistents:
Jose Luis i Joha (tècnics de joventut d’Ontinyent), Dani Vicent i Jose Pla ( Tècnic de
joventut i dinamitzador del Casal Jove d’Aielo de Malferit), Maria Dolores Andrés i
Andrea Pérez ( Regidora de joventut i tècnica de joventut de Montaverner), Vicent Mollà
(Regidor de joventut de Bèlgida), Eva Maria Soler (Regidora d’El Palomar), Guillermo
(Tècnic de joventut en funcions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida),
Itziar Cabanes, Mari Carmen Andrés i Hèctor Martínez (Tècniques i Tècnic de suport de
la Xarxa Jove).

1- Presentació.
En aquest punt es presentà i/o es recordà un poc el que és el projecte Xarxa Jove,
a més de realitzar una ràpida de roda de presentacions entre els tècnics de suport
de Xarxa Jove i el personal tècnic i polític assistent al seminari.
2- Anàlisi de la realitat.
Es comenta un breu resum amb les conclusions de l’Anàlisi de la realitat de la
comarca extret, entre altres vies, de les visites i enquestes prèvies al seminari
realitzades a cada municipi. Resum en el que a banda de repassar les
característiques de la Vall d’Albaida, especialment en matèria de joventut
( 18.170 aprox. joves d’entre 12 i 30 anys, 7 municipis amb tècnics de joventut, 9
municipis amb instal·lacions pròpies de joventut, 7 municipis amb associacions
juvenils, etc) exposarem les prioritats a treballar en xarxa que als municipi,
prioritats entre les que caldria remarcar, la importància de fer trobades de Joves
i adolescents a la comarca, treballar la participació juvenil, fer reunions
periòdiques de professionals i polítics en matèria de joventut i organitzar
formacions per a monitors (i altres) entre diversos municipis.
3- Propostes projectes Xarxa Jove.
Després de repassar l’anàlisi de la realitat del territori des de Xarxa es plantegen
unes línies de treball i quatre propostes de projecte per a treballar en Xarxa a la
comarca.
a. Seminari Tècnic i Polític.
Coincidint amb una de les prioritats remarcades dalt al punt dos (Anàlisi
de la realitat) i donada la importància de crear espais de trobada per
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afavorir el treball en Xarxa entre els municipis, es planteja la realització
de reunions de personal tècnic i els/les regidors/es calendaritzades
trimestralment, siguent la primera el 27 d’octubre, i les properes els
mesos de gener, abril i juny. Les dates de les properes reunions es
pactaran entre els municipis, acordant així en aquest primer seminari la
data del proper per al dimecres 17 de gener a les 17:30h a l’Espai Jove de
Benigànim o a El Palomar.
b. Campanyes GVA.
Des de la Xarxa Jove compartirem i farem difusió de les campanyes,
programes i serveis de GVA entre els municipis de la comarca. Un Butlletí
Informatiu com a mitjà de comunicació online amb enviaments periòdics
de forma mensual, un llistat de difusió via WhatsApp com a vehicle de
comunicació més directa, i les visites periòdiques als diferents municipis
seran les eines i els canals que utilitzarem per a treballar en aquest camp.
En aquest punt es fa referència a l’existència i el funcionament d’un grup
de WhatsApp de tècnics a la Vall d’Albaida.
A més en relació al 25N “Dia internacional per l’Eliminació de la Violència
contra la Dona”, parlem al voltant de la trobada d’experiències amb valor
#noemtoqueselwhatsapp17, que es celebrarà el proper 26 de novembre
a la plaça de l’Ajuntament de València, i a la que grups de 4 joves entre
14 i 17 anys més un responsable, es poden apuntar fins el 7 de novembre
per a participar exposant la seua visió jove de la prevenció de la de
gènere en qualsevol de les següents modalitats artístiques; foto, vídeo,
teatre i/o dansa, rap o altres expressions musicals i còmics, grafitis o
cartells.
c. Trobades Joves – Adolescents.
Coincidint també amb una de les prioritats recalcades al segon punt del
seminari, es planteja la realització de diferents trobades i activitats entre
grups de joves dels pobles de la comarca. Es tractaria de calendaritzar
unes trobades a les que participen els diferents grups de joves localitzats
i dinamitzats als diferents municipis de la Vall d’Albaida. Contant també
amb l’opció de crear nous grups de joves a la comarca per mitjà del treball
en adolescents amb la realització de diferents tallers itinerants.
d. Suport Xarxa Jove.
Projecte que engloba totes les accions destinades a assessorar al
personal tècnic, associacions, joves, etc. Informacions al voltant
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d’acreditacions, recursos IVAJ, cursos, assessorament puntual a joves
sense CIJ , xarxa de Serveis d’informació juvenil, Tema Jove, Infòrum etc.
A banda de resoldre, si està en les nostres mans qualsevol dubte que
poden anar sorgint.
4- Infòrum.
Parlem de l’Infòrum del 2017, que es celebrarà els propers dies 15 i 16 de
novembre a l’Alberg d’Alboraig. Compartim el programa i els convidem a
inscriure’s a aquest enllaç (https://survs.com/survey/6bqtpeekgk) i participar
aquest any.
Dani tècnic de joventut d’Aielo, ens parla de l’Infòrum del 2016 com una bona
experiència a la que recomana a la resta de companys i companyes participar
aquest any.
5- Torn obert de paraula.
Es parla de l’espai web que es volia crear a la Web de la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida, per compartir informació juvenil comarcal, i es
pregunta si s’està treballant al respecte, al que Guillermo, des de la
Mancomunitat respon que la proposta va avant, que sols faltaria definir el canal
i el filtre.
Dani, seguint amb el tema, amb la intenció de reduir i/o centralitzar els punts
informatius, proposa la utilització de l’aplicació “ANEM” com a substitució a la
pàgina web. Proposa que s’adherixca la Mancomunitat i que des de la Comarca
es done a conèixer i es promoga entre la gent la utilització d’aquesta App.
En referencia a aquesta App, es parla també de l’agenda “QUE FER” de l’IVAJ que
funciona sols amb informació juvenil.
Es comenta també que existeix un Instagram (valljove) que es creà per compartir
informació juvenil a nivell comarcal. I es parla d’utilitzar, els dos canals
d’informació, el de l’App per a la gent jove més adulta, i Instagram per als més
joves, ja que en estos moments és una de les xarxes socials més utilitzades per la
gent més jove.
Guillermo des de la Mancomunitat es compromet a fer un inventari de les
ferramentes de publicació que tenim i es poden utilitzar, parla de ser d’un dels
encarregats de la difusió de la informació i s’acorda que si algun municipi te
alguna informació que voldria que es publicarà a estes plataformes hauria de
enviar-ho al seu correu (joventutesportancovall.com) abans del dimarts de cada
setmana.
Jose Luis parla del drive al que tenien tots accés, cosa que no resultava massa
pràctica ja que cada vegada que hi havia un canvi no es notificava, i es proposa
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crear un usuari i un encarregat, i a més dividir el drive en carpetes per interesos
o recursos (tallers, música, teatre, cursos, etc).
Es planteja el reprendre el tema de la guia de recursos, però renovant i
simplificant el formulari amb recursos i contactes. Crear tal volta una guia de
recursos destinada als joves i altra per als professionals de joventut.
Es parla de les possibilitats de mancomunar formació, i realitzar cursos en xarxa.
José Luís, des d’Ontinyent, pregunta al voltant dels viatges a la Neu, i Dani
comenta que ell treballa conjuntament amb el club d’esquí d’Ontinyent, i els
recomana contactar amb ells.
I ja per a acabar des d’Aielo ens conviden a la seua propera fira gastronòmica i
des de Montaverner ens parlen del seu proper viatge a Port Aventura.
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