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DESCRIPCIÓ 
I FINALITATS DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte En marxa per la 
Inclusió. Transmissió de valors solida-
ris, de la diversitat i el voluntariat entre 
joves, és desenvolupar un programa 
d’Educació per a la inclusió amb la 
fi nalitat de transmetre valors solida-
ris, des de la inclusió, la diversitat i el 
voluntariat social entre les i els joves 
de la Comunitat Valenciana. La fi nalitat 
és que la joventut estiga informada i 
formada per a trencar les concepcions 
estereotipades de la pobresa i l’exclusió 
social, així com la imatge de les perso-
nes i col·lectius que la pateixen. Al ma-
teix temps, es pretén superar el desco-
neixement i la visió parcial del treball 
de les entitats d’acció social, i facilitar 
els processos de reconeixement mutu, 
entre joves, personal tècnic i voluntari 
d’entitats socials, i persones en situació 
de pobresa i/o exclusió social. Aquesta 
aposta ens pareix fonamental, ja que 
educar i formar a els/les joves i estu-
diants en la realitat i els valors de la 
inclusió social suposa el foment d’una 
societat més solidària i cohesionada.

En marxa per la Inclusió. Transmissió 
de valors solidaris, de la diversitat i 
el voluntariat entre joves es desen-
voluparà en el marc de la campanya 
M’importa. Educar en valors de l’Ins-
titut Valencià de la Joventut (IVAJ), i 
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s’emmarca també en la línia de 
sensibilització de l’Estratègia Va-
lenciana per la Igualtat de Tracte, 
la No Discriminació i la Prevenció 
dels Delictes d’Odi 2019-2014. El 
projecte es realitza amb la col·la-
boració de la EAPN CV-Xarxa per 
la Inclusió.

El desconeixement de la joventut 
respecte a la realitat pròpia de 
pobresa i exclusió fa més ne-
cessaris els esforços per aclarir 
l’estat de la pobresa i l’exclusió 
entre el col·lectiu d’edat més 
exclòs. La veritat és que els/les 
joves posseeixen escàs coneixe-
ment de la realitat de pobresa i/o 
exclusió a pesar que ells/les ma-
teixos/es, (joves adults/es entre 
16 i 29 anys), són el grup d’edat 
més empobrit, el col·lectiu amb 
el major percentatge de risc de 
pobresa i/o exclusió a Espanya 
i la Comunitat Valenciana (les 
persones adultes joves tenen la 
taxa AROPE més alta seguit per la 
infància). 

Les visions estereotipades sobre 
les persones en situació de 
pobresa i/o exclusió, així com 
del treball de les entitats d’acció 
social, han de ser desconstruïdes 
per a poder entendre la pro-
blemàtica des d’un prisma més 

complex, humà i interrelacionat 
amb múltiples aspectes.

El projecte pretén, a més, que 
els/les joves s’identifiquen com 
a subjectes susceptibles de ser 
exclosos i de generar al mateix 
temps exclusió, així com analitzar 
i reflexionar sobre la diversitat de 
causes i casuístiques que poden 
generar situacions d’exclusió i 
quines són les estratègies i prio-
ritats per a les entitats d’acció 
social en la lluita contra aquesta 
realitat. Aqueixa visió fonamen-
tada i crítica afavoreix que les 
persones que participen en el 
projecte puguen convertir-se en 
agents multiplicadors contra la 
discriminació i invisibilitat que 
pot generar l’estereotip i la men-
tida sobre la pobresa.

Amb aquest propòsit es proposa 
una sèrie d’activitats diverses 
que comprenen 4 xarrades i 
esdeveniments impartits per la 
EAPN CV-Xarxa per la Inclusió a 
Castelló i València, així com 17 
visites guiades als recursos de 
les entitats de la EAPN CV situa-
des en totes dues províncies, on 
es generaran espais de debat, 
trobades i intercanvi entre els/les 
joves i el personal tècnic, volun-
tari i usuari dels recursos.



OBJECTIUS ESPECÍFICS

•Establir espais de col·laboració entre entitats que treballen dins dels di-
ferents sectors de la inclusió social en la Comunitat Valenciana, així com 
col·laboracions entre entitats, centres educatius, associacions juvenils i 
administracions públiques.

•Promoure informacions, formacions i debats en centres educatius sobre 
la realitat social i les polítiques socials entre l’alumnat. 

•Assegurar la funció de pressió, denúncia i reivindicació a favor de les 
persones i grups en situació de pobresa i exclusió.

•Revelar les situacions de pobresa i desigualtat que es mantenen ocultes 
amb la fi nalitat que els/les joves les reconeguen i refl exionen sobre elles.

•Contrarestar la visió estereotipada del treball de les entitats d’inclusió 
social, així com de les persones i/o col·lectius que pateixen la pobresa i 
exclusió en la línia estratègica de sensibilització de la Estratègia Valencia-
na per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delic-
tes d’Odi 2019-2014.

•Col·laborar amb iniciatives de centres educatius que proposen aquestes 
mateixes fi nalitats.

•Promoure la participació de les persones en situació de pobresa i/o ex-
clusió com a facilitadors de les accions formatives i refl exives.

•Informar i sensibilitzar a l’alumnat, professorat i joves en general sobre 
quants aspectes tinguen a veure amb els objectius de la EAPN CV-Xarxa 
per la Inclusió i les entitats que la integren.

•Intervindre com a interlocutor en els centres educatius i entitats juvenils 
en temes relacionats amb l’acció social, participant en quants fòrums es 
convoque a la Xarxa i es considere oportuna la seua presència.

•Realitzar altres accions que estiguen d’acord amb els objectius anterior-
ment exposats.



Per a donar forma i dur a terme 
aquesta iniciativa, així com per a 
atendre les necessitats que sor-
gisquen, la EAPN CV-Xarxa per la 
Inclusió compta amb el suport i 
col·laboració de les 28 entitats 
d’inclusió social que actualment 
la integren i amb el seu personal 
voluntari. Aquestes entitats són: 
ACCEM, ACOEC, Acción contra 
el Hambre, Asociación Alanna, 
APIP-ACAM, AVANT, CARITAS CV, 
CEAR PV, Fundación CEPAIM, CO-
CEDER-CDR LA SAFOR, CODIFIVA, 
COEESCV, CRUZ ROJA CV, Fundació 
Esplai, Iniciatives Solidàries, INPA-
VI, JOVESOLIDES, FISAT,  Fundación 
Secretariado Gitano CV, Fundación 
ADSIS, MPDL, Fundació Nova Feina, 
Fundación Novaterra, PATIM, RAIS 
Fundación, Asociación Por ti Mujer, 
Sant Joan de Déu Serveis Socials 
València e YMCA.

Estratègia Valenciana per la 
Igualtat de Tracte, la No Dis-
criminació i la Prevenció dels 
Delictes d’Odi 2019-2024 

Des de la Vicepresidència i la 
Conselleria d’Igualtat i Polítques 
Inclusives s’ha impulsat la realitza-
ció de l’Estratègia Valenciana per a 
la Igualtat de Tracte, la No-Discri-
minació i la Prevenció dels Delictes 
d’Odi.  A la Comunitat Valencia-

na, la igualtat de tracte i la lluita 
contra la discriminació i els delic-
tes d’odi està present al llarg dels 
objectius del Pla valencià d’inclusió 
i cohesió social (PVICS) 2017-2022. 
Una de les actuacions dirigides a 
millorar la cohesió social en tot el 
territori de la Comunitat Valenciana 
d’aquest pla implica, el ‘desenvolu-
pament d’una estratègia en la qual 
s’aborden, de manera integral, les 
polítques basades en la prevenció, 
sensibilització, formació, mediació 
i actuació en el camp de la igual-
tat de tracte i la no-discriminació 
(LGTBIfòbia, racisme i xenofòbia, 
sexisme i masclisme, aporofòbia, 
disfòbia...) i el reconeixement i la 
promoció de la diversitat, la con-
vivència i la tolerància’. Aquesta 
estratègia dona contingut a aquell 
mandat, amb la voluntat de consti-
tuir el document de referència per a 
les polítiques públiques en matèria 
d’igualtat de tracte i lluita contra la 
discriminació i els delictes d’odi. 
D’aquesta manera, l’Estratègia Va-
lenciana per a la Igualtat de Tracte, 
la No-Discriminació i la Prevenció 
dels Delictes d’Odi 2019-2024 
compta, en sis línies estratègiques, 
amb un total de 15 objectius que 
preveuen 96 mesures. 



M’Importa. 
Educar en valors 
(IVAJ)

El projecte En marxa per la 
Inclusió. Transmissió de valors 
solidaris, de la diversitat i el vo-
luntariat entre joves s’insereix en 
la campanya M’importa. Educar 
en valors de l’IVAJ. M’Importa no 
és sinònim de jo ho vull tot, és el 
contrari de: jo passe de tot. Vol 
fer visible la gent jove implicada, 
amb guanyes de fer coses per 
canviar el món i, al temps, vol 
compartir ferramentes per poder 
fer-ho.

És un programa de l’IVAJ que 
promou el compromís amb els 
valors que fan créixer llavors de 
solidaritat, d’empatia, de to-
lerància, de pau, de drets socials 
i de tantes altres coses que im-
porten de veritat la gent jove.

A través d’aquest programa (ht-
tps://mimporta.info), trobareu 
recursos educatius en diferents 
formats per poder treballar va-
lors, en l’àmbit de l’educació no 
formal.



EUROPEAN ANTI  
POVERTY NETWORK (EAPN)

La European Anti Poverty Network 
– EAPN (Xarxa Europea de Lluita 
contra la Pobresa i l’Exclusió So-
cial) és una coalició independent 
d’ONG i altres grups involucrats en 
la lluita contra la pobresa i l’exclu-
sió social en els Estats membre de 
la Unió Europea. Aquesta coalició 
va ser creada al desembre de 1990 
per organitzacions que treballa-
ven dins de la Unió Europea amb 
persones que viuen en situació de 
pobresa i exclusió, convertint-se 
en un òrgan de consulta per part 
del Consell d’Europa. Així mateix, 
EAPN és soci fundador de la Plata-
forma Europea d’Acció Social.
L’EAPN està compromesa en 
l’eradicació de la pobresa i l’ex-
clusió social, busca permetre que 
aquelles persones que pateixen la 
pobresa i l’exclusió social puguen 
exercir els seus drets i deures, així 
com trencar amb el seu aïllament 
i la seua situació, i té com a ob-
jectiu principal situar totes dues 
qüestions en el centre dels debats 
polítics de la Unió Europea.

EAPN Europa té la seua seu a Brus-
sel·les (www.eapn.eu) 
Boulevard Bischoffsheim 11, 
B-1000 Brussels (Belgium). 
Tel: +32.2.226.58.50 Fax: 
+32.2.226.58.69

EAPN España (EAPN ES):
La EAPN España és una xarxa 
d’ONGs compromeses que treba-
lla per a traslladar l’objectiu de la 
EAPN a la realitat espanyola i per 
incidir en les polítiques públiques, 
tant a nivell europeu com estatal i 
autonòmic. La prioritat de la xarxa 
és la inclusió social de persones 
que pateixen pobresa i exclusió so-
cial a Espanya. Actualment la com-
ponent 19 xarxes autonòmiques i 
16 entitats d’àmbit estatal. Entre 
les xarxes territorials es troba la 
EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa 
per la Inclusió Social (http://eapn-
cv.org).
Entre els objectius de EAPN ES, 
igual que entre els objectius de 
EAPN a Europa, es troba el d’im-
plantar un mètode de treball en 
Xarxa que de manera conjunta 
conjumine esforços per a la conse-
cució de majors i millors resultats 
en la lluita per l’eradicació de la 
pobresa i l’exclusió social a Espan-
ya. (http://www.eapn.es/objetivos.
php)



EAPN España te la seua seu a Ma-
drid (http://eapn.es/) 
Calle Tribulete, 18. 28012 Madrid
Tel. 91 786 04 11
eapn@eapn.es

EAPN Comunitat Valenciana-Xar-
xa per la Inclusió (Distinció de la 
Generalitat Valenciana al Mèrit per 
Accions a Favor de la Igualtat i per 
una societat inclusiva als remis 9 
d’Octubre 2018)

EAPN Comunitat Valencia-
na-Xarxa per la Inclusió Social 
està integrada actualment per 
28 entitats de València, Castelló i 
Alacant. Som una agrupació ho-
ritzontal d’entitats sense ànim de 
lucre. Pretenem, en relació amb la 
realitat de la pobresa i l’exclusió, 
sensibilitzar la societat, reivindicar 
i impulsar polítiques públiques 
de qualitat, inclusives en la par-
ticipació, preventives, estables i 
globals, promovent la implicació 
d’altres sectors en la Comunitat 
Valenciana com són els/les pro-
fessionals de l’educació, la salut, 
els serveis socials, la joventut, així 
com a altres ONG, responsables 
polítics, periodistes i/o artistes, 
entre altres.

Conformen la EAPN CV en l’actua-
litat les entitats: ACCEM, ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE, ACOEC, 
Asociació Alanna, APIP-ACAM, 
AVANT, CARITAS CV, CEAR PV, 
CEPAIM, COCEDER-CDR LA SAFOR, 
CODIFIVA, COEESCV, CRUZ ROJA 
CV, Fundació Esplai, Iniciatives 
Solidàries, INPAVI, JOVESOLIDES, 
FISAT, Fundación Secretariado Gi-
tano CV, Fundación ADSIS, MPDL, 
Fundació Nova Feina, Fundación 
Novaterra, PATIM, RAIS Fundación, 
Asociación Por ti Mujer, Sant Joan 
de Déu Serveis Socials València e 
YMCA.

En 2018, EAPN CV va rebre la dis-
tinció de la Generalitat Valenciana 
al Mèrit per Accions a favor de la 
Igualtat i per una societat inclusiva 
en els Premis 9 d’Octubre.

EAPN C.Valenciana té seua seu a 
Valencia (http://eapncv.org)
Seu oficial: 
Carrer Concha Espina, 7 baix. 
46021 València
Tel. 696965396 (coordinació) 
presidencia.eapncv@gmail.com

Seu administrativa: 
Carrer Juan Fabregat, 5 baix. 
46007 València
Tel. 696965396
xarxacv.eapn@gmail.com



LA POBRESA A 
LA COMUNITAT VALENCIANA 
El risc de pobresa i exclusió o taxa 
AROPE afecta al 31,3% de la pobla-
ció en la C.Valenciana. En termes 
absoluts, suposa que més de 1,5 
milions de persones residents en 
la Comunitat Valenciana està en 
risc de pobresa i/o exclusió social. 
La xifra està quatre punts per 
damunt de la taxa mitjana d’Es-
panya. Parlem de persones vivint 
en menys de 8.522 euros anuals, el 
53% del total són dones.
La taxa de pobresa severa en la 
Comunitat Valenciana és del 9,3%, 
xifra 2,4 punts major que la mit-
jana estatal, i la segona més alta 
de les Comunitats Autònomes. 
En l’últim any la taxa es va incre-
mentar en 1,5 punts percentuals, i 
va aconseguir la xifra més alta de 
la seua sèrie històrica. Són unes 
460.000 persones que ingressen 
menys de 355 euros mensuals per 
unitat de consum. 
A Espanya, és la població jove de 
16 a 29 anys la que té la taxa de 
pobresa i/o exclusió més alta, amb 
un 34,8%. En altres paraules, més 
d’un terç de la població jove està en 
risc de pobresa i/o exclusió social. 

(Dades extretes del VIII Informe ‘L’Estat de 
la Pobresa. Seguiment de l’indicador de 
risc de pobresa i exclusió social a Espanya 
2008 – 2017’ de l’EAPN España)

VOLUNTARIAT I LLUITA 
CONTRA LA POBRESA
Entenem el voluntariat com un 
compromís i implicació individual 
i col·lectiva de persones en bene-
fi ci de les seues comunitats. Un 
nombre important de persones 
són motivades a participar en la 
lluita contra la pobresa, dedicant 
de forma voluntària un temps 
específi c per a col·laborar amb 
organitzacions socials.
En aquest sentit, el voluntariat 
facilita que les persones en situa-
ció de pobresa i/o exclusió social 
construïsquen xarxes socials per a 
generar capital social per a l’esta-
bilitat, la cohesió i el desenvolu-
pament de les societats. Aquest 
compromís i implicació de les per-
sones mitjançant el voluntariat, és 
una forma de participació social 
encaminada a la conformació de 
societats més justes i solidàries. 
Es considera prioritari:

- Promoure el voluntariat compro-
més, format, informat i compe-
tent, tant per a l’acció com per a la 
refl exió i la transformació social.
- Millorar el caràcter inclusiu 
del voluntariat i estimular el seu 
potencial com a instrument de 
responsabilitat, inclusió social i 
ciutadania activa
- Promoure l’apoderament i la 



participació de les persones que es 
troben en situació o risc de pobre-
sa i/o exclusió social amb l’objectiu 
de ser part activa a la lluita i que es 
tornen activistes voluntaris de la 
seua causa.
- Reconèixer i promoure el rol del 
voluntariat com a instrument de 
formació i de suport de la capaci-
tat d’inserció professional.

participació de les persones que es 
troben en situació o risc de pobre-
sa i/o exclusió social amb l’objectiu 
de ser part activa a la lluita i que es 
tornen activistes voluntaris de la 

- Reconèixer i promoure el rol del 
voluntariat com a instrument de 
formació i de suport de la capaci-



CALENDARI I INSCRIPCIONS 
ACTIVITATS EN VALÈNCIA

- Código qr d’accés al 
formulari d’inscripció 
i activitats en valència 
https://bit.ly/2VSFaaE

FUNDACIÓN 
SECRETARIADO 
GITANO.
C/Picanya s/n, 

NOVATERRA.
Carrer Miquel Pa-
redes, 1. València.

CODIFIVA
Patios de 
Frigola, 3 bajo, 

-  Código qr 
d’accés a la ruta. 
https://bit.ly/2J-
5blOb- Código qr d’accés al 
formulari d’inscripció i 
activitats en valència 
https://bit.ly/2VSFaaE

-  Código qr d’accés a la 
ruta. https://bit.ly/2J-
5blOb

CALENDARI  I INSCRIPCIONS 
ACTIVITATS  EN VALÈNCIA



SANT JOAN DE 
DÉU  SERVEIS 
SOCIALS
Carrer Luz 
Casanova, 8. 
València.  

VSAA FISAT
Centre de Dia 
Don Bosco.  
Carrer Sagunt, 
188. València.

RAIS.
C/Conde Trénor, 
2 baix. València.

CODIFIVA
Patios de 
Frigola, 3 bajo, 

FUNDACIÓ 
CEPAIM. 
Carrer Marques 
de Campo, 

ACOEC, 
c/Utiel 16 esq. 
St. Espèrit, 
Valencia.

YMCA
Carrer Miquel Paredes, 
1. València.
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