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JUSTIFICACIÓ 

 

Una de les necessitats més demandades per la joventut associada de la ciutat de 

València és la mancança d’espais públics als quals poder realitzar trobades, 

formacions o activitats d’esplai per als seus membres de llarga durada, especialment 

els caps de setmana i durant els períodes vacacionals. 

 

Aquesta problemàtica afecta especialment a les associacions juvenils més xicotetes o 

de nova creació, que no disposen de recursos econòmics suficients per a poder fer 

front a la despesa d’un espai privat d’aquestes característiques, per la qual cosa 

limita la seua capacitat d’acció i agermanament, a banda de suposar un element de 

desigualtat evident i injust.  

 

D’altra banda, València compta amb un potent tercer sector i teixit associatiu i 

empresarial amb connexions nacionals i internacionals, on la implicació de joves en 

projectes de voluntariat o d’emprenedoria social representa un actiu molt positiu per a 

la nostra ciutat i el conjunt de la societat. 

 

Cal que aquestes persones joves disposen alhora d’un espai d’aquestes 

característiques, de forma que puguen dur a terme el seu treball d’una manera 

confortable, compartir idees i enriquir-los amb noves experiències i coneixements 

adquirits a casa nostra.  

 

PROPOSTA 

 

Per tots aquests motius exposats, el CJV proposa la necessitat d’habilitar l’actual 

edifici de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València (c/de Campoamor 91) 

com a nou alberg juvenil públic a la ciutat de València, amb les següents 

característiques: 

 

a) Autogestionat per la pròpia joventut de la ciutat, representada pel Consell de la 

Joventut de València, mitjançant un conveni de col·laboració entre el CJV i 

l’Ajuntament de València 

b) Tindrà un punt d’informació i dinamització juvenil dirigit per un Centre 

Municipal de Joventut 

c) Dotat d’un nombre d’entre 100 i 120 llits, amb un percentatge d’habitacions 

dobles i individuals. Les entitats juvenils del CJV tindran prioritat absoluta per a 

reservar aquestes places  

d) Obert 24h els 365 dies de l’any 

e) Amb una cafeteria amb opcions adaptades a tots els públics, sala d’estudis i 

espai recreatiu amb jocs de taula, llibres, televisió i futbolí 

f) Amb sales de reunions i/o conferències  

 

 

http://www.valenciajove.com/
mailto:consellvlc@valenciajove.com


Proposta #DecidimVLC  
  

 

Consell de la Joventut de València 

C/ Campoamor 91/ 46022 València 

962087131 / www.valenciajove.com / consellvlc@valenciajove.com 

 

 

 

g) Gratuït per a les entitats juvenils del Consell de la Joventut de València  

h) Oferta de preus populars i descomptes amb Carnet Jove 
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