XARXA JOVE COMARQUES CENTRALS – VALL D’ALBAIDA

II SEMINARI TÈCNIC I PERSONAL POLÍTIC DE LA VALL D’ALBAIDA
Benigànim 17 de gener de 2018
Assistents:
Jose Luis (Tècnic de joventut d’Ontinyent), Dani Vicent i Jose Pla ( Tècnic de
joventut i dinamitzador del Casal Jove d’Aielo de Malferit), Andrea Pérez
(Tècnica de joventut de Montaverner), Vicent Mollà (Regidor de joventut de
Bèlgida), Toni Gisbert (Tècnic de joventut de Bocairent), Dani Martí, (Regidor
de joventut de la Pobla del Duc), Neus ( Dinamitzadora de l’Espai Jove de
Benigànim), Guillermo (Tècnic de joventut en funcions de la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida), Mari Carmen Andrés i Hèctor Martínez
(Tècnica i Tècnic de suport de la Xarxa Jove).
1- Benviguda.
2- Repàs dels acords de l’anterior Seminari.
Es procedeix, per part de Mari, a la lectura del document que
resumeix els temes i acords acords de l’anterior seminari celebrat a
Montaverner el 27 d’octubre de 2017.
3- Estat de les accions Xarxa Jove. Continuïtat i propostes futures.
a. Seminaris Tècnics i Polítics.
Es valora la dinàmica dels Seminaris, acció contemplada a les
línies d’actuació d’aquest període de Xarxa. Des de
Bocairent, ens parlen del correu que envià en quant al
moment de decidir la data i hora del seminari, fa la proposta
dels dilluns pel matí, al des de Xarxa responem que per
motius dels nostre horaris de matins sols podem dimecres i
divendres.
Per altra banda la gent d’ Aielo, comenta que és una bona
dinàmica la d’alternar matí i vesprada per cada seminari.
Es valora el funcionament dels seminaris de manera positiva
i s’acorda celebrar el proper III Seminari Tècnic i Polític de la
Vall d’Albaida a Bocairent el dimecres 18 d’abril a les 10:00h,
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a més acordem que Aielo de Malferit serà el lloc de
realització per al IV Seminari.
b. Campanyes GVA.
Ens posem al dia de les properes dates, i campanyes a treballar:
-

30 Gener. Dia Mundial de la No Violència.
14 Febrer. Dia Europe de la Salud Sexual.
8 Març. Dia de la Dona.
16 Abril. Dia Internacional Contra l’Explotació Infantil.
19 Abril. Dia de la Bicicleta.
23 Abril. Dia del Llibre.

Acordem, compartir des de la Xarxa Jove totes les activitats que
des del IVAJ o altres institucions ixquen al respecte, així com les
activitats que des de la comarca es puguen realitzar.
Parlem també al voltant de la Campanya #AmbLesRefugiades,
que es troba dintre del programa M’IMPORTA , repartim les
guies didàctiques, i es parla de la possibilitat de realitzar el
taller de formació encarat a aquesta campanya. Que apareix a
l’apartat de formació TEMA JOVE.
( https://mimporta.info/amblesrefugiades/ )
( http://www.ivaj.gva.es/va/temajove )

b. Píndoles informatives. Butlletí.
Revisem els moments informatius del butlletí. Es comenta que
la gent que no ho rep pot ser ho tinga a les bústies de
promocions o spam, pel que caldria revisar-ho.
c. Suport Xarxa Jove.
Es revisen les accions del suport, Assessorament, Informació,
visites, resolució de dubtes, etc.
d. Trobades de Joves. Tallers adolescents.
Es comenta que van a iniciar-se les activitats amb les que es
pretén treballar amb els grups de joves estables ja localitzats
així com generar altres nous.
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Per a començar, Ontinyent, Montaverner, Albaida, L’Olleria i
Bocairent contaran amb activitats itinerants per treballar de
forma periòdica amb els adolescents, amb la intenció de
treballar també conjuntament amb els altres pobles que
conten amb grups i espais joves.
Treballarem en generar, principalment 3 moments de trobada
entre els joves de diferents municipis de la comarca.
Per a treballar en l’organització d’aquestes trobades crearem
una comissió de treball formada per la gent dels diferents
municipis interessats.
e. Altres.
Fem una ullada a la pàgina TEMA JOVE de la web de GVA IVAJ
(http://www.ivaj.gva.es/va/temajove) i es convida a participar en la
la propera formació “Com dinamitze el meu poble” que es
realitzarà a la localitat veïna de Muro d’Alcoi el 5 de febrer.
Oferta concertada, es comenta que l’oferta concertada ja està
publicada (http://www.ivaj.gva.es/va/oferta-concertada). S’explica
que l’oferta concertada ens permet accedir a les instal·lacions
de l’IVAJ de forma més econòmica. Aquest any hi ha novetats,
ja que s’amplia el tipus d’entitat que pot demanar-la i s’obri
també per a períodes d’hivern i pasqua.
Curs DAT, des d’Ontinyent ens parlen del curs DAT en xarxa que
junt a les comarques de La Costera i La Canal de Navarrés està
en marxa, i ens convida a compartir la informació i animar als i
les nostres joves a inscriure’s.
DIFUSIÓ de la informació comarcal en matèria de joventut.
Seguint amb la dinàmica del I Seminari, es comenta la creació
d’un protocol coordinat per Guillermo des de les Xarxes de la
Mancomunitat amb el suport dels tècnics de Xarxa i allò
acordat.
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Es plantegen tres vies de comunicació, l’aplicació ANEM,
Instragram i Facebook que divideixen el públic per sectors i
edats.
Les pautes a seguir en aquest protocol es resumeixen a enviar
la
informació
a
l’adreça
electrònica
( joventutesport@mancovall.com ) abans del dijous de cada
setmana, indicant en quina canal dels tres anteriorment
esmentats es vol publicar, adjuntat la imatge i emplenant la
fitxa, que vos enviarem, amb la informació necessària per fer la
publicació.
S’enten com a informació adequada per a estes publicacions,
aquelles de caràcter obert a altres municipis i destinades a
públic adolescent i jove, a partir de 14 anys.
S’acorda també parlar amb els administradors de l’aplicació
ANEM per poder afegir l’etiqueta “Xarxa Jove Vall d’Albaida”.
S’enviarà un correu a tots i totes els i les agents de joventut a
la Comarca, explicant de forma més detallada aquest protocol.

4- Torn obert de paraula.
Al torn obert de paraula, la gent d’Aielo comenta que seria
interessant poder fer algun curs MAT en xarxa entre diferents
municipis de la comarca, ja que així seria més fàcil arribar
aconseguir l’alumnat necessari per a poder realitzar un curs
d’aquestes característiques entre altres. Es crearà una comissió
de treball entre els municipis interessats per a coordinar-se al
respecte.
Des d’Aielo ens comenten també el aprofitar l’oferta
concertada per fer una convivència entre els joves de la
comarca a alguna de les instal·lacions del IVAJ, enllaçant un poc
amb el projecte de les trobades, es parla de fer alguna jornada

XARXA JOVE COMARQUES CENTRALS – VALL D’ALBAIDA

organitzada per activitats que cada poble porte per grups, però
a banda fer una convivència.
Des de la Xarxa ens comprometem a aclarir amb el IVAJ, la
fórmula per poder reservar a les places a l’oferta concertada.
Per altra banda des de Bocairent, mostren el seu descontent
per un viatge a la Neu coordinat entre uns municipis de la
comarca.
Des de la Pobla del Duc expliquen la dificultat dels pobles més
menuts i sense tècnic, a l’hora de treballar en joventut i parla
de que seria interessant intentar posar joventut al mateix nivell
que cultura a la Mancomunitat.
Ens comuniquen també des de la Pobla, que estan a punt
d’inaugurar el seu Espai Jove.
I per acabar, Ontinyent comenta que estan posant en marxa el
programa JOOP.

