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SALUTACIONS DE L'ALCALDE
JUAN RAMÓN ADSUARA MONLLEÓ

El I Pla Municipal de Joventut d'Alfafar 2022-2026 és un document que recull el compromís de
l'Ajuntament d'Alfafar per establir polítiques integrals de joventut. La població juvenil ha
d'afrontar obstacles i dificultats a l'hora d'abordar el desenvolupament personal, per la qual cosa
cada vegada és més necessari reforçar l'acció de les institucions públiques en matèria de
joventut.
A Alfafar treballem per a les persones, volem viure en una ciutat on elles estiguin al centre dels
nostres esforços i compromisos. I en la recerca d’aquest objectiu, aquest Pla Municipal fa una
aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a guia per construir una ciutat
que ofereixi qualitat de vida a veïnes i veïns.
D'acord amb aquest compromís, el I Pla de Joventut dissenya el camí per posar a l'abast de la
joventut les eines necessàries per crear el seu propi futur en igualtat d'oportunitats, convertintse en una de les tasques més grans i més importants que podem afrontar en els propers anys.
El compromís per la joventut suposa el desenvolupament d'accions concretes, conscients que el
principi de participació juvenil ha d'impregnar totes les àrees d'intervenció a la localitat. Per això,
aquest és un Pla transversal, que incideix al municipi, com a espai de socialització i convivència,
promovent un canvi social que permeti avançar cap a una societat amb més oportunitats per a
la joventut.
Per aquesta raó, ens comprometem com a Administració local propera a les persones, als seus
problemes i inquietuds, a promoure polítiques de joventut que vagin dirigides a combatre
totes les desigualtats existents i afavorir tant el desenvolupament personal i professional com
la integració de les persones joves a la societat.
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PRESENTACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT
REGIDOR-ROBERTO ALACREU MAS

El nou pla per a la joventut 2022-2026 neix de l'estudi de la realitat social juvenil d'Alfafar, basat
en l'impuls i l'execució d'un procés participatiu, que ha permès crear un mateix objectiu, el qual
és la gent jove, futur d'Alfafar.
De manera que, aquest procés participatiu: “MOViment juvenil alfafarenc per a l'apoderament
en la participació democràtica EUropea” (MOV-EU), ha permès el debat des del diagnòstic de la
realitat fins a les propostes del pla, i que ha implicat més de 100 persones de tots els àmbits:
instituts, associacions, formacions polítiques i, per sobre de tot, joves que parlen dels seus
problemes, que fan les seves demandes i que ofereixen les seves alternatives.
El Pla de Joventut d'Alfafar 2022-2026 és una construcció col·lectiva basada en el protagonisme
juvenil i la seva participació en el disseny de la política pública per als propers 5 anys a la ciutat.
Aquest nou pla impulsa la generació d’oportunitats per a les persones joves i el reconeixement
dels seus drets i aspiracions, així com el seu ple exercici com a part de la ciutadania. Promoure'n
el benestar, la formació, la participació activa i la inclusió, supera la concepció de la joventut
com a procés de transició entre la infància i l'estat adult. Per això, es tornen a centrar les
actuacions i els esforços en la població d'entre 12 i 30 anys, sempre des d'una perspectiva
intergeneracional.
La joventut és diversa i heterogènia, trobem contextos de desigualtat ja sigui per condicions
econòmiques, socials, familiars, físiques o psicològiques. Aquest Pla de Joventut ha posat la seva
mirada a l'equitat, a la concepció de les persones joves com a agents de canvi de les seves
realitats i actuar com a promotor d'igualtat d'oportunitats i drets de la joventut d'Alfafar.
Aquest document ha de suposar una guia dinàmica, oberta al diàleg, a noves interpretacions i
anàlisis que permeti que l’Administració Local garanteixi els drets de la ciutadania jove des de
planejaments de construcció col·lectiva i adaptació als accelerats canvis de la realitat social.
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1. Introducció
Després dels diferents Programes de Joventut realitzats prèviament, la Regidoria de Joventut
impulsa el seu I Pla de Joventut 2022-2026 encaminat a transformar la realitat per donar
resposta directa a les necessitats explícites i implícites de les persones joves que habiten,
interactuen i viuen a Alfafar des de les diferents realitats.
El punt de partida del I Pla de Joventut d'Alfafar és el diagnòstic de la realitat, enquestes tant
qualitatives com quantitatives a la població juvenil i als Fòrums Jove realitzats amb l'objectiu de
la seva màxima implicació al desenvolupament d'aquest. En el context de la realització d'aquest
document, també ha estat rellevant la implementació del Projecte Europeu "MOViment juvenil
alfafarenc per a l'apoderament en la participació democràtica EUropea" (MOV-EU), amb
l'objectiu d'establir un procés de participació i cooperació de la joventut a les polítiques juvenils,
fomentant així la futura creació d'un Comitè de Joventut.
El Pla Municipal de Joventut es concep com una eina fonamental per a l’actuació de
l’Ajuntament d’Alfafar en matèria de garantia dels drets de les persones joves i d’adequació de
la política pública sobre joventut a les necessitats percebudes, problemes i expectatives de les
persones joves.
El I Pla de Joventut es presenta com un document de treball viu, per a cinc anys, dinàmic, flexible
i interactiu. Per tant, un instrument obert a modificacions per donar resposta a les diferents
realitats que es vagin presentant al panorama juvenil valencià.
La llei 15/2017, del 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut defineix nous trams
d'edat per delimitar el concepte de joventut associats als cicles escolars, concretament, de 12 a
30 anys.
Seguint el caràcter del preàmbul de la llei, aquest Pla pretén situar la persona jove com a
subjecte protagonista de la política pública en matèria de joventut. En definitiva, es pretén
potenciar la definició de la joventut des del seu apoderament i permetent tenir veu en la
implementació de les polítiques que els afectin.
El I Pla de Joventut d'Alfafar garanteix mitjançant les seves accions el llistat de drets associats a
la joventut a la llei 15/2017. De la mateixa manera, les actuacions definides es dissenyen per tal
de garantir aquests drets, concretament, es reconeixen els següents drets associats a les
persones joves:
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“Dret a l'autonomia personal; dret a l’atenció, a la promoció i a l’educació; dret a la participació
i al ple Exercici de la ciutadania activa; dret a l'accés, amb garanties, a una ocupació de qualitat;
dret a l'emancipació; dret d’accés a l’habitatge; dret a la protecció social; dret a la llibertat
d’expressió i d’informació; dret a la no-discriminació i a la igualtat d'oportunitats; dret a una vida
lliure de violències masclistes; dret al reconeixement i respecte de la identitat de gènere; dret a
aprendre i expressar-se en les llengües oficials; dret a la llibertat de pensament, de consciència
i de religió o creences; dret a la justícia de menors, a la no privació de la llibertat i també als
serveis de prevenció i reinserció social; dret a la mobilitat; dret a la salut sexual i reproductiva,
a la vida sana i a decidir sobre el propi cos, i també a l’educació per a la salut; dret a l'esport i
l'activitat física; dret a un entorn ambiental sostenible i saludable, i a la protecció davant d'un
entorn contaminat; dret a l'accés gratuït i universal a internet i a les tecnologies de la informació
i la comunicació; dret a l'accés a la informació i la transparència de les administracions públiques;
dret al consum responsable i a la protecció com a consumidores i dret a l'oci i al benestar”.
Aquest Pla parteix de la premissa que la joventut en les polítiques públiques ha de tractar-se des
de la transversalitat, el punt de partida de la qual ha marcat l'elaboració del Pla. Per fer-ho, s'ha
fet una revisió exhaustiva dels plans vigents de les diferents àrees que intervenen a Alfafar amb
la finalitat d'identificar totes aquelles accions orientades a la joventut.
A cadascun dels Eixos del present Pla, desenvolupats al punt set d'aquest document, es recullen
aquelles accions d'altres Plans municipals que afecten les persones joves; realitzant, la Regidoria
de Joventut, un seguiment de les dites accions.
A continuació, s'enumeren els plans municipals, les estratègies i els programes revisats per a
l'elaboració del present Pla de Joventut 2022-2026, explicats més endavant (apartat 4.2):
-

Pla Estratègic Municipal De Alfafar 2030 (PEM).

-

Pla De Impulso Activem Alfafar.

-

Pla Urbà d’Actuació Municipal De Alfafar (PUAMA)

-

Pla Municipal d’Inclusió I Cohesió Social (PMICS)

-

Programa d’Estudi i Millora de l’Activitat Esportiva en Alfafar.

-

Estratègia De Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI)

-

IV Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats Entre Dones I Homes 2022-2025.

-

IV Pla Municipal de Drogodependències I Altres Conductes Addictives 2021-2024. Unitat
De Prevenció Comunitària En Conductes Addictives D'Alfafar (UPCCA).
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-

Programa “Alfafar, Cultura I Oci”

-

Programa “Camins Escolars”

-

Programa d'educació per a la participació

-

Voluntariat/Participació Juvenil

-

Programa “Oci I Punt”

-

Estratègia De La UE Per a La Joventut 2019-2027: Programa Erasmus+
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1.1.

Organigrama i territorialització

La Regidoria de Joventut està integrada a l'Àrea de Cultura, Festes, Esports i Joventut i, durant
l’exercici de 2022, presenta la següent estructura:

REGIDORIA DE
JOVENTUT

PREFECTURA
D'ÀREA

Tècnica de
Joventut

Tècnica en
Animació
Sociocultural
(TASOC)

Técnica Auxiliar
en Serveis
Culturals

Educadora Social
(Programa
ECOVID)
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La Regidoria té com a propòsit oferir
a les persones joves un servei
permanent

d’informació,

assessorament,

formació,

dinamització sociocultural i lleure
educatiu.
L'espai jove de referència de la
Regidoria és l'Espai Jove, situat a la
Plaça Sequer de Nelot, s/n.

1.2.

Àrees implicades en el Pla Municipal de

Joventut
−

Benestar Social

−

Igualtat

−

Educació

−

Ocupació i Desenvolupament Local (ADEL)

−

Urbanisme

−

Cultura

−

Esports

−

Sanitat

−

Ludoteca

−

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

−

Medi Ambient

−

Participació ciutadana
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1.3.

Marc normatiu

El marc normatiu s'organitza a cinc nivells: internacional, comunitari, estatal i autonòmic.

● Internacional:
o

Convenció dels Drets de l’Infant.

o

Declaració de Lisboa sobre Polítiques i Programes relatius a la Joventut. Conferència
Mundial de Ministres per a la Joventut (1998).

o

Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves (2005).

o

Estratègia del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament per a la Joventut
2014-2017.

o

Pacte Iberoamericana de la Joventut (2016).

o

Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.

o

Pla d'Acció OIJ 2016-2021.

o

Llibre Blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, Cooperació
Espanyola i INAP (2018).

● Comunitari:
o

La Resolució del Consell dels Representants dels Estats membres reunits al si del Consell
de 14 de desembre de 2000, relativa a la integració de les persones joves.

o

Llibre Blanc de la Joventut. Comissió Europea (2001).

o

Carta europea revisada sobre la participació de les persones joves a la vida local i
regional. Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg, (2003).

o

Decisió núm. 790/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril del 2004
per la qual s'estableix un programa d'acció comunitària per a la promoció d'organismes
actius a escala europea a l'àmbit de la Joventut.

o

Pacte Europeu per a la Joventut. Consell Europeu (2005).

o

Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, reunits
al si del Consell, sobre el foment de nous enfocaments a la feina en l'àmbit de la joventut
per descobrir i desenvolupar el potencial dels joves (2016).
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o Estatal:
o

Constitució espanyola. Article 9.2 sobre el principi d’igualtat material i Article 48, sobre
la participació de la joventut.

o

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article 25.

o

Ordre de 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Afers Socials per la qual es
crea l'Agència Nacional Espanyola per a l'aplicació del programa comunitari “La Joventut
amb Europa”.

o

Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.

o

Estratègia Joventut a Espanya 2020. Comissió Interministerial per a la Joventut.

● Autonòmic:
o

Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 49, apartat 27.

o

Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i
l'adolescència de la Comunitat Valenciana.

o

Llei 1/2015, del 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.

o

Llei 15/2017, del 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de
Joventut.
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2. Pla

Municipal

de

Joventut
2.1.

Descripció del Pla i marc estratègic

El Pla de Joventut és un conjunt d’estratègies i accions que determinen diversos objectius i línies
d’actuació per implementar des de l’Àrea de Joventut i de la mateixa manera, col·laborant amb
les diferents àrees del consistori, cap a la població objectiu del Pla, és a dir, persones entre 12 i
30 anys (Llei 15/2017, del 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut).
El I Pla de Joventut s'elabora des de l'àrea de Joventut d'Alfafar, liderat per les persones amb
perfil de tècnic/ai dinamitzador/a de joventut del municipi. Prèviament a la redacció dels
objectius i accions a implementar al I Pla de Joventut Municipal ha calgut realitzar un diagnòstic
de situació que ens permeti conèixer la realitat a intervenir. El diagnòstic de la realitat recull tant
el camí recorregut en matèria de polítiques de joventut i accions de promoció de Joventut, com
dades sobre el context territorial, població i característiques socioeconòmiques.
Des del 2019 l'Ajuntament d'Alfafar compta amb una Tècnica de Joventut i el 2021 es va
incorporar a l'Àrea una Tècnica Dinamitzadora de la Xarxa Jove per al Desenvolupament
d'aquest, promoguda per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Per tant, a l'elaboració del Pla
de Joventut i el seu diagnòstic tenim present la importància de comptar amb un equip
professional que coneix la realitat del municipi en matèria de joventut.
L'àrea de Joventut no disposa en aquests moments d'un Pla de Joventut Municipal com a tal,
però sí que s'han realitzat diferents estudis i informes anualment per poder consolidar l'àrea i
així treballar en la implicació de la població juvenil del municipi. No obstant això, es considera
necessària la implementació del present document que contempli tots els aspectes necessaris
per al disseny de les polítiques de joventut, les accions futures a implementar i, sobretot, la
implicació de la joventut en ell.

Pla Municipal de Joventut de Alfafar 2022-2026
Conforme al marc de l'Estratègia Valenciana de la Joventut i analitzada la informació
proporcionada per les i els joves d'Alfafar, les línies proposades pel consistori, i en particular,
pel departament de joventut, es presenta el següent Pla de Joventut.
Tal com es mostrarà tot seguit, la primera part del Pla presenta el diagnòstic de la realitat
juvenil i de les polítiques de joventut del municipi d'Alfafar; i la segona part presenta el
disseny del Pla, que incorpora les línies estratègiques i una definició dels programes i
actuacions que s'han elaborat seguint les propostes i les recomanacions vinculades al
diagnòstic.
❖ Diagnòstic de la realitat de la població jove d’Alfafar.
❖ Elaboració del Pla de Joventut d’Alfafar 2022-2026.

2.2.

Col·lectiu destinatari i polítiques de joventut

L'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) és l'instrument de Planificació de les polítiques de
joventut a la Comunitat Valenciana, en què s'emmarca aquest Pla juntament amb la Llei
15/2017, del 10 de novembre, de polítiques integrals. L'article 2 de la norma esmentada
estableix com a àmbit d'actuació demogràfica les persones entre 12 i 30 anys.
Ambdues normes estableixen dos principis: per una banda, la necessitat d’implementar
aquestes normes per garantir un sistema d’atenció públic que proporcioni el Desenvolupament
vital ple i l’exercici efectiu dels drets de les persones joves. D'altra banda, exposa la urgència
d'aplicar polítiques públiques en matèria de joventut com a inversió en el futur de la societat
espanyola, valenciana i alfafarenca.

2.3.

Objectius

El principal objectiu del Pla Municipal de Joventut 2022-2026 se centra en garantir que les i els
joves puguen definir i construir el seu projecte de vida individual i col·lectiu. Per tant, empoderar
la població juvenil per situar-la com a protagonista en matèria de joventut tant en el disseny
com en l'execució de tota la política pública.
Es tracta d’atorgar a les persones joves la responsabilitat i el dret a decidir les actuacions que els
afectaran, des de la transversalitat que caracteritza aquest sector poblacional.
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Totes aquestes accions es forjaran garantint els drets recollits a la Llei 15/2017, de 10 novembre,
de polítiques integrals de joventut.
En conclusió, el Pla de Joventut d'Alfafar 2022-2026 pretén potenciar la joventut i plasmar,
mitjançant les accions que deriven del Pla, les inquietuds, interessos i necessitats de la joventut
d'Alfafar, així com desenvolupar polítiques i iniciatives municipals de joventut per millorar la
qualitat de vida a curt, mitjà i llarg termini.
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3. Metodologia
La complexitat d'elaborar un estudi diagnòstic de la situació de la joventut a Alfafar necessita
una articulació metodològica que permeti captar els objectius marcats per a cadascuna de les
fases. Per abordar l'articulació metodològica de les diferents fases es proposa una
complementació encadenada o seqüencial, és a dir, la investigació es desenvolupa en diferents
fases, però mantenen relacions de dependència entre si. En l’aplicació de les diverses tècniques
que es proposa es tindrà en compte la doble finalitat de l’estudi; la diagnostica i la propositiva.
Diagnòstic, per identificar les necessitats, preocupacions i problemes a què s'enfronten les
persones joves en la seva quotidianitat; i propositiva, per formular propostes d’actuació que
pal·liïn les debilitats detectades. A continuació, s'exposen les diferents fases de la investigació
dutes a terme en el marc de l'elaboració del present Pla:

FASE 1.
DIAGNÒSTIC DE
LA REALITAT
(REVISIÓ
BIBLIOGRÀFICA,
DOCUMENTAL I
ESTADÍSTICA)

FASE 2.
ENQUESTES A
JOVES SOBRE
NECESSITATS,
INTERESSOS I
DEMANDES DE
LA JOVENTUT.

FASE 3.
MOV-EU/
FÒRUMS JOVE

FASE 4.
PROCESSOS
PARTICIPATIUS
AMB LA
COMISSIÓ
TÈCNICA

FASE 5.
CONCLUSIONS I
LÍNIES
D'ACTUACIÓ

Abans de desenvolupar cadascuna de les fases nomenades, cal assenyalar que les fases 1 i 2, de
recollida de dades per a l'elaboració del diagnòstic, es van dur a terme abans de fer l'esborrany
del Pla.
Mentre que les fases 3, 4 i 5 es van iniciar una vegada realitzat l'esborrany del Pla, ja que s'obren
dos espais de participació de manera simultània per modificar, incorporar o retirar propostes
presents.
Un dels espais de participació es va fer amb el personal tècnic de diferents serveis municipals, i
l'altre amb la ciutadania a partir dels Fòrums Jove. Les fases 3 i 4 s'han dut a terme mitjançant
el “Moviment juvenil alfafarenc per a l'apoderament en la participació democràtica Europea”
(MOV-EU), emprant metodologies participatives, emmarcades en el corrent metodològic de la
Investigació-Acció-Participació.
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Aquesta metodologia contempla la creació d'un procés participatiu, que incorpori la mirada del
personal tècnic de l'Administració Pública i les veus de la joventut presents a Alfafar, creant
simulacres de ple.

3.1.

Fase 1. Diagnòstic de la realitat: revisió

bibliogràfica, documental i estadística.
Per al Desenvolupament d'aquesta fase, s'ha realitzat un procés de recerca sobre la situació de
les polítiques de joventut implementades al territori i observar quines no s'han dut a terme
encara, tenint en compte així les dades estadístiques del municipi per poder-ne fer una bona
observació sobre les polítiques de joventut.
A més, s'ha indagat en els recursos disponibles per a la població juvenil del municipi i quin és el
percentatge d'ús d'aquests, i així recolzar i complementar millores per al bon ús d'aquests
recursos.
Val a dir que, per fer aquest procés de recerca, sobre la situació de les polítiques de Joventut al
territori, s'han realitzat entrevistes al personal tècnic i polític de l'àmbit de joventut com a
primera presa de contacte. Tots els recursos existents i els programes o projectes destinats a
aquest rang d'edat han estat recopilats en una fitxa de recursos per facilitar i agilitzar la feina a
realitzar amb la joventut.
A més, les plataformes de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i de la Generalitat Valenciana
(ARGOS) ens han facilitat les dades necessàries que no s'havien pogut aconseguir i que ens han
permès continuar amb el procés de recerca. L'INE d'Espanya és un organisme autònom
encarregat de la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat
i la vigilància, el control i la supervisió dels procediments tècnics dels mateixos.
Així mateix, ARGOS és el sistema d’informació desenvolupat per l’Àrea de Documentació i Anàlisi
de Dades de la Presidència de la Generalitat Valenciana. Neix amb el propòsit de sondejar
l'entorn, seleccionar i posar a disposició dels responsables del Govern Valencià la informació
necessària, en el temps, la forma i el lloc oportuns, per a la presa de decisions estratègiques.
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Es tracta, per tant, no només d'oferir la quantitat més gran, sinó també de proporcionar la
qualitat més gran en la informació, gestionant els fluxos d'informació que afecten la Presidència
i optimitzant els recursos informatius disponibles.
Pel que fa a les eines utilitzades, com hem esmentat anteriorment, s'han utilitzat entrevistes i
enquestes, facilitades pel personal coordinador tècnic de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
perquè no es perdés cap mena d'informació.
Una altra de les eines utilitzades ha estat la fitxa de recursos per a joves en què es plasma de
forma concisa els recursos disponibles al municipi. S'han anat coneixent aquests recursos
després de les diferents entrevistes a persones responsables de recursos per a joves, com són,
entre d'altres, Educació, Igualtat i Benestar Social.

3.2.

Fase 2. Enquestes a joves sobre les necessitats,

interessos, demandes i problemàtiques de la
joventut.
Amb la finalitat de conèixer les necessitats, interessos, problemes i demandes de la població
juvenil, el personal tècnic de la Regidoria ha dissenyat un estudi descriptiu explicatiu amb
metodologia quantitativa que permet, d'una banda, conèixer les necessitats, interessos,
demandes i problemàtiques de la joventut actualment i, de l'altra, definir de forma col·lectiva i
consensuada accions a dur a terme per empoderar la joventut i oferir-li els serveis i instruments
que necessiti en el marc del I Pla de Joventut d'Alfafar 2022-2026.
Per això, el personal tècnic de la Regidoria ha aplicat les següents tècniques quantitatives de
recerca social entre els diversos col·lectius:
− Enquesta dissenyada i facilitada pel personal tècnic de Xarxa Jove (IVAJ)
− Eina de recollida de dades quantitatives de les enquestes facilitades per la Xarxa Jove,
modificada amb codis específics sobre actuacions o accions que la joventut sol·licita.
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3.3.

Fase 3. MOV-EU/Fòrums Jove

Una vegada recollida la informació quantitativa mitjançant la realització de les enquestes a la
joventut, s'ha dut a terme un procés participatiu juvenil a través del Projecte Europeu “MOVEU”, en el qual s'han creat diferents processos fins a arribar a la creació de Fòrums Jove per
debatre amb la joventut i treballar amb ells i elles possibles mesures o accions a desenvolupar a
Alfafar presentades en un simulacre de ple.
Per tant, aquest Projecte Europeu promou la Participació Juvenil a la societat a partir d'activitats
que fomentin i facilitin la participació de les i els joves a la vida democràtica d'Europa a nivell
local, regional, nacional i europeu.
Cal fer esment sobre les activitats promogudes i realitzades en aquest projecte:
“Next Alfafar Generation”. Formació Online: Aquesta activitat prèvia s'ha realitzat per
aproximar a la joventut a temes relacionats amb la política com amb problemes actuals que
afectin els joves. A més, s'hi ha pretès promoure la participació juvenil a la UE donant a conèixer
les seves institucions, principals funcions, breu història de la seva formació, passant per la
política més local (implementació de polítiques públiques, òrgans públics, processos de
participació ciutadana).
Un altre dels aspectes treballats en la formació ha estat oferir a la joventut oportunitats de
mobilitat, fomentant la integració al mercat laboral, disminuint així la desocupació juvenil
Finalment, s'ha conscienciat sobre temes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental,
fomentant l'avenç tecnològic i la digitalització per desenvolupar accions contra la bretxa digital
i de gènere, així com contra la discriminació cultural i d'una altra índole. És a dir, prèviament a
entrar en matèria de debat, considerem necessari que la joventut sigui coneixedora de totes les
possibilitats abans de fer propostes o accions.
− Formació Online 1. (de 12 a 17 anys)
− Formació Online 2. (de 18 a 30 anys)
“Fòrum Jove”. Trobada Juvenil (per edats): Aquesta trobada juvenil ha permès conscienciar la
joventut de la importància de la seva implicació i participació a les polítiques del seu municipi; a
més de desenvolupar la seva creativitat en una societat conformista, mitjançant la proposta
d’accions en el seu municipi. Per això s'ha fomentat el treball en equip per conscienciar la
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població juvenil de la importància de la unió pacífica per aconseguir propostes i millores per a
ells/es.
− Fòrum 1: (de 12 a 17 anys) en abril de 2022
− Fòrum 2: (de 18 a 30 anys) en maig de 2022
“Propostes de la Joventut”. Debats i tallers: En aquesta activitat realitzada, una vegada
obtingudes les diferents possibles accions o mesures proposades per les i els joves, es realitza
un taller dinàmic on es consensuen i treballen la diversitat de propostes per analitzar la possible
viabilitat d'aquestes i com es presentaran a la corporació municipal a la propera activitat.
“Tenim veu”. Simulacre de Ple a l'Ajuntament: Aquesta activitat va consistir, després d'haver
realitzat una anàlisi de les propostes o possibles mesures inicials, presentar a la corporació
municipal les propostes totalment treballades i d'aquesta manera que la joventut se sentís
apoderada i escoltada per la part política, rebent una resposta directa a la viabilitat o no de les
seves propostes i una explicació del perquè.
D'aquesta manera fer partícips a la població juvenil i donar-los veu en la creació d'accions i
possibilitats del municipi Alfafar.

3.4.

Fase 4. Processos participatius amb la comissió

tècnica
Prèviament a l'elaboració del primer esborrany, es va fer un mapeig dels recursos i polítiques de
joventut existents dels diferents serveis municipals. Aquest mapeig de recursos i polítiques de
joventut existents, a més de les aportacions de la joventut mitjançant els Fòrums Jove, ha
permès la creació d’accions o possibles mesures d’actuació.
Aquestes possibles mesures s'han enviat als diferents serveis municipals per a la lectura i la
validació, i s'ha obert un període d'aportacions tècniques a l'esborrany del I Pla Municipal de
Joventut. Les contribucions dels diferents serveis han estat incorporades al document final del I
Pla de Joventut.
Aquesta fase ha servit per donar a conèixer el contingut del I Pla de Joventut i impulsar la idea
de la transversalitat de la joventut a les polítiques públiques del municipi.
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3.5.

Fase 5. Conclusions i línies d’actuació

Una vegada realitzades les fases anteriors, amb tota la informació agrupada i analitzada, es
presenten unes línies d'actuació de totes les dades analitzades en forma d'eixos, programes i
accions d'actuació que s'estableixen d'acord amb les demandes, necessitats i característiques
de la joventut i amb els principis marcats pel departament de joventut i altres àrees implicades
del consistori.
Aquesta fase consisteix a consolidar una dinàmica constant d’avaluació en la implementació
d’accions en l’àmbit juvenil. Per tant, en aquesta fase s’estableixen les accions de monitorització,
seguiment i avaluació que determinarà la qualitat del servei del departament de joventut en
relació amb la població jove d’Alfafar.
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DIAGNÒSTIC
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4. Diagnòstic
4.1.

Demografia

❖ Població
El nombre d'habitants total d'Alfafar és de 22.047, pertanyent a la franja d'edat de 12-30 anys
un total de 4.560 joves, sent així 2.202 dones i 2.358 homes, la qual cosa la joventut suposa un
20, 68% de la població total d'Alfafar.
A més, si concretem l'etapa juvenil per franges d'edat, pel que fa a la franja de 12-17 anys són
739 dones i 771 homes, fent un total de 1.510 joves; i per últim, la franja d'edat de 18-30 anys
són 1.463 dones i 1.587 homes, formant un total de 3.050 joves.

20,68%

79,32%

Población total Alfafar

Font: Elaboració pròpia
El municipi d'Alfafar està distribuït en 6 barris:
●

Casc Antic

●

La Fila

●

Barri Sant Jordi

●

Barri Orba

●

Barri Alfalars

●

Barri Tremolar
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La població juvenil existent en cadascun dels barris esmentats anteriorment, segregada per sexe
i edat juvenil és la següent:

ALFALARES

SANT JORDI

ORBA

H

M

H

M

H

M

H

12-17

67

79

107

113

181

176

18-30

108

105

249

223

423

TOTALS

175

184

356

336

604

TOTALS

359

692

1152

LA FILA

CASC ANTIC

TREMOLAR

M

H

M

H

M

146

119

267

252

3

0

372

263

225

540

536

4

2

548

409

344

807

788

7

2

753

1595

9

Font: Àrea d'Estadística i Qualitat de l’Ajuntament d'Alfafar

S'observa a la taula anterior, el Barri Casc Antic és el que ubica major nombre de joves sent un
total de 1.595 joves, per això el Centre de joves està creat en aquest barri, a causa de l'afluència
de població juvenil. De la mateixa manera és un punt estratègic, el qual s’ubica aproximadament
al centre de la població a l' abast del majoria de la resta de barris.
Seguidament es troba el Barri d'Orba amb un total de 1.152 joves, cert és que aquest barri queda
bastant allunyat del Centre d'Informació Juvenil (CIJ) i s'aprecia que la joventut d'aquest barri
no sol acudir de forma contínua a fer ús d'aquest recurs. A més, en realitzar les enquestes a la
joventut, hem detectat que la població juvenil d'aquest barri sol·licita l'oferta d'oci educatiu i un
punt de referència. Per la qual cosa es pretén oferir una oferta tant educativa com d'oci i en un
futur crear un recurs en aquest barri per oferir tot tipus d'informació a la població juvenil.

❖ Economia i ocupació
La taxa d'atur per a Alfafar, a l'agost de 2022 se situa en 13,47%, sent així 1879 persones en atur,
segons indica el portal d'informació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (Província de València).
Les dades d' atur registrades segons edat, sexe i sector d' activitat econòmica són:
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ALFAFAR
Municipi

Total

AGOST 2022
Sexe i edat

Sectors

Homes

Dones

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense
ocupació

ALFAFAR

3150

< 25

25-44

>= 45

< 25

25-44

>= 45

167

741

633

143

816

650

anterior
62

646

308

1925

209

Font: Dades extretes del portal del Servei Públic d'Ocupació Estatal (Província de València)

L'alta densitat de població de la comarca de l'Horta Sud (1442,25 hab. Km²) que descriuen
aquestes dades es va perfilar en el període entre 1960 i 1980, durant el qual l'Horta Sud va viure
un procés d'industrialització que va atraure a grans corrents d'immigració. Posteriorment, a
partir de 1.980 el creixement demogràfic es va alentir, tot i que continuen produint-se fluxos
migratoris, deguts en gran part a:
-

Alt cost del mercat immobiliari i de la vida de la ciutat de València (fa que la població es
desplace a la perifèria).

-

Millora de les infraestructures.

-

Immigració de població procedent de països extracomunitaris.

La comarca té una estructura productiva de fort potencial industrial i terciari. Està formada
majoritàriament per petites i mitjanes empreses de caràcter familiar, amb diversificació de les
seves estructures productives cap a subsectors mecanitzats i amb una especialització relativa en
determinades activitats com són; fusta i moble, transformats metàl·lics i alimentació. En
concret, la comarca compta amb més d'11.000 empreses inscrites, el 32% de les quals correspon
a empreses industrials. L'activitat econòmica més important de l'Horta Sud és la del sector del
moble i la fusta.
Pel que fa a la resta de sectors, cal destacar la importància de la construcció que aglutina gairebé
el 10% d'empreses de la comarca.
El comerç al detall són activitats majoritàries entre l'empresariat comarcal, per la qual cosa
entre ambdós sectors representen gairebé el 25% de les empreses ubicades a la zona.
Altres activitats importants són l'hostaleria, que representa una mica més d'un 7% de les
empreses i els sectors de reparació i venda de vehicle, i del transport que oscil·len al voltant del
4%.
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Finalment, les dades sobre contractes de treball registrats durant aquest període són les
següents:
ALFAFAR
Municipi

Total

AGOST 2022
Tipus de contracte

Sectors

Homes

ALFAFAR

360

Dones

Inic.

Inic.

Converti

Inic.

Inic.

Converti

Indef.

Temp.

r. Indef.

Indef.

Temp.

r. Indef.

96

69

27

44

91

33

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

<5

12

6

339

Font: Dades extretes del portal del Servei Públic d'Ocupació Estatal (Província de València)

❖ Comerç
Alfafar conserva dinàmiques de municipi independent amb suficient activitat com per a no ser
dependent totalment de València.
L'oferta comercial a la localitat és àmplia i diversa, pròpia d'un municipi de més de 20.000
habitants en el qual conviuen els petits comerços tradicionals amb altres més recents de diversa
índole: restauració, oci, roba, supermercats, etc.
Alfafar compta amb el centre comercial MN4 que al seu voltant estan ubicats comerços com
Decathlon, restaurants, cafeteries, botigues, etc. A més, també compta amb l'empresa
multinacional Ikea. Tots aquests establiments i zona comercial es troben en el terme municipal
d'Alfafar a pocs quilòmetres del nucli urbà.
Tots aquests llocs són objecte de reunió i en ocasions punts de referència per a la població
juvenil, per la qual cosa esdevé un dels punts de socialització i distensió més importants. No
obstant això, des de la Regidoria de Joventut es valora la necessitat de proposar activitats i
generar recursos d'oci educatiu saludable gratuïts i accessibles per a tota la població juvenil.
Finalment, cal esmentar que la joventut freqüenta els centres esportius de la població, sobretot
el Complex Esportiu Municipal SUMA, sent també un lloc de socialització i que fomentem a
través d'accions i mesures proposades més endavant.
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❖ Teixit associatiu
El teixit associatiu a Alfafar compta amb un total de 144 associacions registrades en el cens
municipal, sent així elevat el compromís de responsabilitat social en el municipi. Les associacions
existents a Alfafar fonamentalment són de tipologia cultural i d'esports
En l'actualitat, hi ha dos associacions juvenils en actiu en el municipi, encara que hem de
destacar que les associacions o clubs esportius, les falles i associacions culturals, compten amb
un elevat nombre de joves entre els seus associats malgrat no ser exclusivament de tipus juvenil.
Tot i així som conscients de la necessitat i importància de seguir fomentant la participació
ciutadana juvenil al municipi mitjançant un treball d'impuls, conscienciació i promoció.
Les associacions juvenils en actiu el 2022 comentades anteriorment són:
-

Associació Kolectivo Jóvenes Parke:

L'associació de Kolectivo Jóvenes Parke és una organització juvenil, que reuneix un conjunt
d'entitats associatives del Parc d'Alfafar-València, amb accions socials i culturals, enquadrades
en el projecte comunitari "Nosotr@s Mism@s". A més, manté actualment un Centre d'Inserció
Socio-Laboral, un Centre d'Infants i Nenes, la Cooperativa d'Iniciatives Laborals i altres
programes i actuacions.
-

Associació Junior M.D. Nostra Senyora del Don:

L'associació Junior M.D. Nostra Senyora del Don és una organització religiosa: moviment format
per infants, adolescents i joves, que treballa amb l'objectiu d'ensenyar i posar en pràctica l'estil
de vida de Jesús.

❖ URBANISME
Alfafar és un municipi pertanyent a l'Àrea Metropolitana de València, a 7,7 Km del centre històric
de la Capital, i situat a la Comarca L'Horta Sud. Compta amb una superfície total de 10,44 Km2,
corresponent un 13% al seu nucli urbà edificat; i un 67% al Parc Natural de l'Albufera.
Té una població de 22.047 habitants, segons el padró municipal, distribuïts en 6 barris,
esmentats anteriorment, conformant un teixit social heterogeni.
El nucli urbà es localitza en la part occidental del terme, entre la V-31 i la CV-400, en direcció
Nord-Sud; abocant-se el sistema viari en direcció Oest-Est per la CV-412 i la CV-401, connectant
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amb una zona d'influència de més de 3 milions d'habitants de l'Àrea Metropolitana de València
segons recull l'Estratègia Territorial Valenciana, aprovada per la Generalitat Valenciana en 2011.
Constituint una de les àrees més dinàmiques de la Unió Europea, segons l'Auditoria Urbana de
la Comissió Europea (Urban Audit).
Alfafar es troba en una ubicació privilegiada des del punt de vista de les comunicacions: connecta
amb el Port de València (principal port comercial del Mediterrani), l'Aeroport de Manises i l'AVE
València-Madrid, amb un temps mitjà de desplaçament en vehicle a motor de 10 minuts.
Reconeixent-se com un node estratègic d' activitat econòmica, en el propi document d'
Estratègia Territorial esmentat.
El Municipi d'Alfafar ha demostrat la seua capacitat d'innovació en el context territorial i
econòmic, sense descuidar l'aspecte social i d'implicació de la ciutadania; aprofitant un
important i diversificat moviment associacionista, com prova el fet de l'existència de diverses
entitats que abasten diferents sensibilitats de la població, incloent associacions en l'àmbit social
de la dona, persones majors, joventut, sociosanitàries, educatives, veïnals, culturals i esportives,
entre d'altres, amb un nivell de socis en les principals entitats de 4.111 (19,56% de la població),
la opinió dels quals s'ha tingut en compte en el context de la participació ciutadana, amb la
celebració de tallers.
Quant a la morfologia del terme municipal, s’ha de destacar especialment les infraestructures
viàries terrestres en direcció Nord-Sud, (V-31 i Línia Fèrria València-L'Alzina), que suposen una
barrera física que impedeixen la permeabilitat entre els barris i fan que la ciutadania visca
d'esquena al Parc Natural de l'Albufera.
El terme municipal d'Alfafar compta amb 10 4
́ 4 km2 dels quals aproximadament un 13% pertany
al seu nucli urbà edificat; i un 67% al Parc Natural de l'Albufera.
La distribució territorial d'Alfafar ve definida per diversos factors. Tradicionalment els límits
municipals a l H
́ orta Sud han vingut condicionats per les sèquies i canals que per elles travessen.
Aquestes sèquies serveixen de partions entre Alfafar i Sedaví, Benetússer, Massanassa i
València. A més, un condicionant fort és la Pista de Silla (Autovia V-31), que conté una gran
afluència de vehicles, que s'imposa pràcticament com a límit físic del creixement urbà,
delimitant a l'oest d'aquesta el sòl urbà o urbanitzable i a l'est el Parc Natural de l'Albufera, el
qual ocupa quasi un 70% del Territori municipal, essent un actiu natural de gran valor, i capacitat
d' atracció o cohesió supramunicipal.
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Pel que fa al nucli urbà, a Alfafar domina el model de taca d'oli, en el sentit d'expansió urbana i
creació al voltant de nuclis urbans com per exemple el nucli antic. La Línia ferrocarril ValènciaL'Alzina, suposa una altra barrera arquitectònica que provoca la separació física del terme
quedant a l'Oest els Barris Orba, Alfalars i Sant Jordi; obligant a duplicar serveis en aquestes
zones.
Hi ha un nucli poblacional aïllat, el Barri del Tremolar, amb fortes restriccions de creixement a
causa de la seua inclusió dins del Parc Natural de l'Albufera. Si bé la seua presència aïllada no
impedeix la seua perfecta integració en l'entorn natural, que fins als anys 60, va ser el port de
l'Albufera més pròxim a València a través de la seua sèquia principal, amb gran activitat de
barques, pesca i transport de l'arròs.
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❖ Mobilitat
● Mobilitat per a vianants
La importància de la mobilitat a peu a Alfafar es constata en el fet que quasi el 50% del total de
desplaçaments diaris corresponen a aquesta manera.
Aquests desplaçaments se centren al voltant de determinats punts centrats en els edificis
públics, col·legis i les principals zones de concentració comercial, que se situen en la zona de
polígon comercial, Av. Albufera, Av. Gómez Ferrer i voltants de la Plaça de l’Ajuntament.
En primer lloc, l'efecte 'barrera' generat per la línia de ferrocarril, especialment significatiu per
als desplaçaments a peu a la zona urbana, en veure's aquests més condicionats pel factor
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distància, que oscil·la entre 200 i 350 m., suficients per condicionar els moviments habituals de
la població.
La mesura que ha rebut una opinió favorable més unànime ha estat el soterrament de les vies
L’Ajuntament conscient de la reivindicació social del soterrament, i com a última mesura
d'impuls va adoptar mitjançant acord de ple de 29 de novembre de 2016, unànimement,
l'aprovació d'una proposta d'adhesió dels municipis afectats a un Pacte pel soterrament de les
vies i el pas a nivell. Com a mesura política-jurídica, de la qual disposen els municipis, en no
comptar amb competència per a la seva atenció mitjançant àrea funcional i dependre legalment
de l' Administració de l' Estat i Autonòmica.
Finalment, des del punt de vista de l'atracció o generació de viatges a peu, es pot tindre en
compte per la seua incidència la proposta de rehabilitació tant de l'Alqueria del Pi, a la vista del
programa de necessitats indicat anteriorment, com de l'Edifici de Serveis Socials i hotel
d'associacions.

● Mobilitat en bicicleta
La infraestructura d'ús ciclista a Alfafar és molt reduïda, limitant-se a alguns trams aïllats
localitzats en els entorns del Barri d'Orba i del Parc Comercial generat al voltant d'IKEA (Sector
1AB, Alfafar Parc).
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Per tal de potenciar l'ús de la bicicleta, l’Ajuntament per acord plenari de 28 de juliol de 2016,
es va adherir a la Xarxa de Ciutats per la bicicleta (RCxB) i al sistema de biciregistre.
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La RCxB és una Associació que té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats
espanyoles per tal de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació de la bicicleta,
especialment en el medi urbà.
El Biciregistre, és un registre informatiu i voluntari de bicicletes d'àmbit nacional, suportat en
una pàgina web, que contempla les dades il·lícites de les bicicletes així com imatges (fotografies)
de les mateixes, amb l'objectiu de dissuadir el seu furt, i la possibilitat de la seva recuperació en
cas que es produïsca; incentivant en definitiva, l'ús per via de la seguretat.
D'altra banda, atès que Alfafar es troba en l'Àrea Metropolitana de València, i estant projectada
l’execució per la Generalitat Valenciana del conegut com a Anell Verd Metropolità de València,
existeix una potencialitat respecte al foment de la bicicleta com a via alternativa del transport
en la qual s'executarà un corredor de quasi 50 Km, que permetrà la connexió de poblacions.
Aquesta mesura comporta la reducció de la mobilitat del vehicle privat, i part del transport
públic (autobusos i ferrocarril); substitueix així els modes de transport motoritzats per altres de
més sostenibles.
La Generalitat Valenciana Platea la construcció d'un ANELL VERD METROPOLITÀ com a
recorregut circular a través de l'Horta de València, per a vianants i ciclistes. La qual cosa suposa
per a Alfafar una oportunitat per a connectar la seua xarxa ciclista amb la xarxa ciclista de la
capital i tota l'àrea metropolitana.
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● Sistemes de transport i comunicacions
Fonamentalment, l' oferta de transport públic s' estructura en base a la xarxa d' autobusos
metropolitans i al ferrocarril de rodalies.
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⮚ MetroBus
Les línies d'autobusos que discorren pel Terme Municipal d'Alfafar formen part de la xarxa de
METROBUS (Autobusos Metropolitans de València), i en concret es presten servei amb les
següents línies:

Font: Agència València de Mobilitat Metropolitana

⮚ EMT (Autobús)
Quant a la xarxa de transport de l'EMT d'autobusos, existeixen tres línies que passen prop
d'Alfafar, com són:
Línia 27 EMT. (La Torre-Mercat Central)
Línia N6 EMT. (Estació del Nord-Jesús/La Torre)
Línia 9 EMT. (Estació del Nord-La Torre/Sedaví/F.Alcedo)

⮚ Rodalies Renfe
El municipi d'Alfafar compta amb una Estació de Rodalies d'ADIF compartida amb Benetússer,
en la qual tenen parada les línies C-1 (València Nord-Gandia) i C-2 (València Nord-XàtivaMoixent) de rodalies RENFE de València.
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Font: Pàgina web Ajuntament d'Alfafar
⮚ Metro
Alfafar no disposa de metro, però hi ha línies de Metrovalència que es detenen a prop d'Alfafar:
Línia 1 de metro: Bétera-Villanueva de Castellón
Línia 2 de metro: Llíria-Torrent Avinguda
Línia 7 de metro: Marítim Serrería-Torrent Avinguda

❖ Recursos i serveis
-

Centres educatius

Alfafar compta amb una xarxa de centres educatius públics i concertats que recull les etapes
educatives no universitàries i ofereix la possibilitat d'estudiar al municipi als veïns i veïnes que
ho desitgin.
Les etapes educatives que s'imparteixen en els diferents centres del municipi d'Alfafar són: 1r i
2n cicle d'EDUCACIÓ infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional bàsica,
mitjana i superior. A més, el centre de formació de persones adultes ofereix ensenyaments de
nivell 1 d' alfabetització, la possibilitat d' obtenir el graduat escolar i la preparació per a proves
d' idiomes i formació professional entre d' altres.
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De la mateixa manera, Alfafar compta amb l'Escola Privada De Música, de naturalesa
privada en la qual s'ofereix formació de música i dansa per a la població en general.
Situada al carrer Tauleta 36, a Alfafar (València).
-

Biblioteca Municipal d'Alfafar: ofereix un servei gratuït i que té com a Objectius
principals satisfer les necessitats de formació, lectura i informació; fomentant i
promocionant la lectura, sent un centre d'accés a oci cultural amb activitats com:
contacontes, clubs de lectura, presentació de llibres, tallers, exposicions i
recitals.

-

Complex Esportiu Municipal: disposa d' espais polivalents, pavelló, piscina lúdica
i climatitzada, pistes de tennis i pàdel i gimnàs. Ofereixen serveis de qualitat amb
una tecnologia d'avantguarda. A més, compten amb un ampli programa d'activitats
estable per a infants, joves i adults com, entre d'altres, ioga, pilates, etc.

-

Sala del Centre Ventura Alabau: és un centre cultural en el qual es realitzen
activitats culturals i espai disponible, subjecte a sol·licitud prèvia, per a
associacions i ciutadania del municipi d'Alfafar.
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-

Agència de Desenvolupament Local: és un recurs que s'encarrega de planificar
accions estratègiques en les àrees d'ocupació, formació per a l'ocupació i comerç
i emprenedoria, que constitueix en els principals pilars del Desenvolupament
local. A més, aposta per la promoció de l'ocupació sobre ocupació i formació, així com en
altres intervencions i projectes per a la promoció econòmica i la dinamització del teixit
empresarial d'Alfafar.

-

Punt labora: existeix un Punt Servef Mòbil a Alfafar en un espai cèntric d'Alfafar en
horari ininterromput de 09.00 h a 20.00h, presta una atenció personalitzada, tant als
inscrits en el Servef com aquells veïns interessats, amb la finalitat d'informar i orientar
sobre els serveis que presta el Servef, entre ells, l'oferta d'ocupació, els cursos gratuïts
de formació, l' orientació laboral o les prestacions per desocupació.

-

Espai d'Igualtat: les principals línies d'actuació són promocionar la IGUALTAT de drets
i oportunitats per a evitar la discriminació per raons de sexe i gènere; impulsar i donar
suport a la conciliació laboral i familiar; fomentar la integració i participació social de les
dones a Alfafar; prevenir la violència de gènere i sensibilitzar la població a través de
campanyes; i prestar atenció integral a les dones que pateixen o han patit aquest tipus
de violència.

-

Parcs i espais urbans: espais a l'aire lliure que permeten realitzar activitat física,
a més són punts de reunió entre la gent jove. Els parcs més freqüentats per la
joventut són el Parc de les Palmeres, ubicat a Carrer de l'Escultor Marià Benlliure,
La Plaça de l’Ajuntament, Parc Alcosa, ubicat a Plaça Miguel Hernández i el Parc
del Vaixell Pirata, ubicat a Plaça Sequer de Nelot.

-

Centre d'Informació Juvenil (CIJ): El Centre d'Informació Juvenil presenta
compta amb l'Espai Jove d'Alfafar, ubicat a la Plaça Sequer de Nelot. Aquest espai
està condicionat per atendre la gent jove i desenvolupar programes, accions,
activitats i tallers de l'Àrea, buscant així el Desenvolupament comunitari i la
dinamització de la participació ciutadana.
Aquest Centre d'Informació Juvenil està compost per dos plantes: Planta baixa i
primer pis, sent aquestes dues pràcticament obertes. Tenint en compte que tot
està integrat, es plantegen diferents estades per oferir diferents serveis.

Pla Municipal de Joventut de Alfafar 2022-2026

PLANTA BAIXA
A la Plata baixa s'ubica la zona d'oficina en la qual s'atén la joventut sobre
diferents aspectes o qüestions d'interès per a ells i elles. S' ubica una altra estada
en aquesta Plata disponible per a jocs de taula i estratègia, zona lúdica. Una altra
de les estades és el telecentre destinat per a la ciutadania major de 12 anys a 30
anys.
En aquesta Plata hi ha un espai tancat, és a dir, un despatx que se cedeix a
l'Organisme de Creu Roja de l'Horta Sud els dimarts i dijous al matí de 9:30h a
14:00h. En ell atenen la població total d'Alfafar amb necessitats socials.
PRIMERA PLATA
Aquesta Plata s'utilitza per realitzar reunions amb la joventut i formació. A més,
s'utilitza per realitzar tallers lúdics, dinàmiques i activitats de lleure i temps lliure.
També es realitzen exposicions de caràcter cultural i esportiu.
Així doncs, a l'Espai Jove es poden trobar múltiples opcions i espais físics en les
diferents plantes de l'edifici amb recursos destinats a la joventut d'Alfafar.
Exterior del Espai Jove
Es disposa de dues taules de ping pong, canxa de futbol i bàsquet, així com de
jocs pintats a terra per fomentar la participació i joc en equip.
RECURSOS HUMANS
Els recursos humans de què disposa el servei de Joventut són els següents:
1 Técnica Coordinadora de Joventut (PdM Xarxa Jove)
1 Técnica Dinamitzadora de Joventut (PdM Xarxa Jove)
1 Tècnica Auxiliar en Serveis Socioculturals
Finalment, cal destacar que el Centre d'Informació Juvenil pertany a la Xarxa
Valenciana de Serveis d'Informació Juvenil (SIJ) i de la Xarxa Jove impulsada i
consolidada per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Aquesta Xarxa de Serveis
d'Informació Juvenil té com a principal objectiu proporcionar al jove la
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informació més actualitzada, la documentació que li cal per als seus projectes i
les assessories que li permetin desenvolupar-los.
Durant l’exercici del 2022 l’Espai Jove ha comptat amb la figura professional
d’una Educadora Social, Programa ECOVID, Programa de subvencions d’
ocupació per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per
entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 20142020 de la Comunitat Valenciana.

4.2. Estudi il·luminat de les polítiques locals: Plans,
estratègies i programes municipals revisats per a
l'elaboració del present Pla de Joventut 2022-2026
● PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL D'ALFAFAR 2030 (PEM).
DESCRIPCIÓ: ALFAFAR 2030 és el Pla estratègic municipal (PEM) d'Alfafar amb un horitzó
en el 2030. És la posada en comú de les necessitats socials, econòmiques i veïnals
actuals, del treball ja realitzat juntament amb els Plans de Desenvolupament i la visió de
l'Alfafar del futur. Tot això generant un model de ciutat, 'Ciutat de persones', al qual
dirigir-se Alfafar com a municipi.
El PEM pretén crear un camí clar en el model de ciutat en el qual Alfafar ha d'aprofundir
sota les bases de la sostenibilitat i prosperitat social, mediambiental i econòmica i la
consecució de les llibertats personals.
Per això s'han determinat uns Objectius basats en l'estat actual i en la visió de futur, és
a dir: on estem i a on volem anar. ALFAFAR 2030 és un document ampli que conté tres
documents principals: els Objectius i estratègies; l'estat dels Plans sectorials elaborats i
la seva configuració actual amb els Objectius previs; i l'articulació dels Objectius amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però també va més enllà, ALFAFAR
2030 és una visió de l'Alfafar que volem, l'establiment d'un horitzó al qual dirigir-se.
En aquest aspecte el PEM ALFAFAR 2030 s'ha elaborat sota qüestions transversals com
són els ODS i l'Agenda 2030 com a mètode per desenvolupar els Objectius a curt, mitjà
i llarg termini amb èxit.
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OBJECTIUS: La consecució de la Meta principal -Persones felices- a través del model de
ciutat -Ciutat de persones- s'elabora a través de cinc Objectius Estratègics:
●

Generar ocupació de qualitat i promoure una economia sostenible

●

Reduir les desigualtats socials i econòmiques

●

Crear una ciutat en consonància amb el medi ambient i amb un model de vida
sostenible

●

Reforçar el bon govern

●

Impulsar la convivència i els valors cívics.

● PLA D' IMPULS ACTIVEM ALFAFAR.
DESCRIPCIÓ: "Activem Alfafar" és un Pla desenvolupat i aprovat per tots els
representants dels quatre grups presents en el ple de l'ajuntament. S'hi inclouen les
mesures adoptades durant l'estat d'alarma per pal·liar els efectes de la crisi derivada del
covid-19, i tot un seguit d'accions encaminades a la recuperació del municipi en els
àmbits de recuperació econòmica, mesures socials, adaptació de l'administració a la
nova situació il·licituds a administracions superiors.
OBJECTIUS:
●

Frenar la caiguda d'ocupació al municipi i fomentar la contractació.

●

Pla de suport a autònoms i PIMES

●

Reduir la caiguda de recaptació municipal amb mesures que fomentin el
pagament i els ajornaments

●

Establir un programa d'entrada de nous capitals i increment d'ingressos a
Alfafar.

●

Ajudar a construir un Alfafar més dinàmic, innovador, just i ecològic.

●

Canvi de paradigma a l'Administració Local per posar més que mai la ciutadania
al centre de les polítiques locals.

● PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL D'ALFAFAR (PUAMA)
Àrea Competent: Ordenació Del Territori I Mobilitat
DESCRIPCIÓ:
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El Pla Urbà d'Actuació Municipal d'Alfafar (PUAMA), és un document públic que recull
les línies d'actuació previstes en el municipi per a desenvolupar els Objectius de
Desenvolupament sostenible (ODS),recollits en l'Agenda 2030, sense oblidar la seua
connexió amb els OTS, en la línia de la tradició dels Fons Europeus i EDUSls. Es tracta
d'un document estratègic que marcarà els Objectius a mitjà i llarg termini, orientant les
polítiques municipals a desenvolupar per al seu compliment.
OBJECTIUS: El PUAMA té com a principal objectiu de caràcter general, la transformació
dels espais públics i serveis municipals, a través del compliment dels principals fins
estratègics. Dins d' aquesta Planificació a curt i mitjà termini, els Objectius són:
• Priorització de les competències i polítiques públiques municipals, una vegada
aprovada la seua planificació estratègica; amb criteris reglats i en cohesió amb
els indicats ODS i OTs.
• Incardinar en el seu si els processos de participació pública realitzats en el
marc de l'EDUSI aprovats.
• Incloure en totes les propostes polítiques inclusives i la perspectiva de gènere.
• Executar espais públics, serveis municipals i infraestructures més eficaces i
eficients en connexió amb les demandes de la ciutadania i de les noves
exigències i la seva flexibilitat i adaptació al canvi.
• Configurar el municipi com l'àmbit de convivència més proper de la ciutadania,
generant un municipi més habitable, amb espais més amables, inclusius,
saludables, intel·ligents i sostenibles

● PLA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN I COHESIÓN SOCIAL (PMICS)
Àmbit competent: Benestar Social
DESCRIPCIÓ: El Pla Municipal d' Inclusió i Cohesió Social és un document que té la
finalitat de proposar solucions i alternatives que contribueixen a millorar la inclusió
social de la població més vulnerable i en situació d' exclusió social.
OBJECTIUS:
• Creació d'un Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials.
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• Incorporar a tots els agents interessats: personal de l'administració pública
local, societat civil.
• Abordar des de totes les perspectives els problemes de desigualtat i
vulnerabilitat al territori.
• Sensibilitzar sobre la desigualtat i la necessitat d'implementar polítiques
públiques inclusives.
• La creació del Pla s'acompanyarà d'accions de sensibilització orientades a les
administracions públiques, els actors de la societat civil i la ciutadania en
general, sobre el risc d'exclusió d'una part de la societat i la importància
d'implementar polítiques inclusives orientades a erradicar aquesta desigualtat.

● PROGRAMA D' ESTUDI I MILLORA DE L' ACTIVITAT ESPORTIVA A ALFAFAR.
Àrea Competent: ESPORTS
DESCRIPCIÓ: Aquest programa pretén ser el germen d'un futur Pla estratègic per a la
millora de l'activitat esportiva a Alfafar, per a utilitzar-lo com a motor de turisme i
millora de la qualitat de vida a la ciutat.
OBJECTIUS: Entre els seus eixos d’actuació, este programa te entre els seus objectius:
• L'estudi de l'activitat actual i possibilitats de millora.
• Un major i millor coneixement de l'activitat esportiva que es practica al
municipi.
• El Desenvolupament del Pla calendarititzat.
• El foment de la pràctica esportiva a Alfafar.

● ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT (EDUSI)
Àrea Competent: Ordenació Del Territori
DESCRIPCIÓ: La present estratègia és el resultat del diagnòstic obtingut altres el procés
participatiu de la ciutadania d'Alfafar i l'experiència adquirida amb l'Estratègia Alfafar
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2020, presentada en la 1· i la 2' convocatòria EDUSI, que va quedar primera a tan sols
dos punts de la nota de selecció a la Comunitat Valenciana.
OBJECTIUS: L'EDUSI és un document essencial per a la sol·licitud dels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional. Els problemes urbans donen peu a la definició dels reptes
que s'han d'abordar, amb l'objectiu d'assolir una eficaç i eficient Desenvolupament urbà
sostenible, determinant prioritats d'inversió específiques que redundaran en una
millora de la qualitat de vida de la ciutadania; ordenant aquells i a tenor de la seva
incidència més predominant en cada matèria; incloent la seva interacció amb altres
àrees.
• Reptes econòmics: lluitar contra l'atur i dinamització de l'administració
pública.
• Reptes ambientals: augmentar el BENESTAR de la població millorant la qualitat
de l'aire, l'aigua, reduint els nivells de soroll i fomentant l'accessibilitat
sostenible als espais naturals i la dotació de zones verdes.
• Reptes climàtics: millorar l'estat dels edificis públics, adaptant-los a criteris
d'eficiència energètica i accessibilitat.
• Reptes demogràfics: incrementar la demografia de forma sostenible.
• Reptes socials: promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa a través
de l'educació, formació i ocupació.

● IV PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES
2022-2025.
Àmbit competent: IGUALTAT
DESCRIPCIÓ: El IV Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats és un document de treball que
representa un compromís amb la igualtat per part del consistori. Aquest Pla concreta en
un temps determinat una política local d'igualtat posant en marxa un procés de treball,
així com recursos econòmics i humans. El document inclou una sèrie d'accions i mesures,
amb l'objectiu d'aconseguir al municipi la incorporació de les polítiques d'igualtat
necessàries per assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.
OBJECTIUS:
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• Promoure el principi d'igualtat al municipi d'Alfafar.
• Fomentar canvis socials que fomentin l'eliminació dels rols i estereotips de
gènere.
• Informar, sensibilitzar i prevenir de forma Integral la lluita contra la violència
de gènere.

● IV PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES CONDUCTES
ADDICTIVES 2021-2024.
Àrea Competent: Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)
DESCRIPCIÓ: És un instrument impulsat des de la Unitat de Prevenció Comunitària en
Conductes Addictives (UPCCA), que confereix estabilitat a les accions i programes
desenvolupats que establir les necessitats a les quals tracta de donar resposta, així com
els principis generals i específics d'actuació que han d'inspirar els programes destinats a
afrontar el fenomen de les drogodependències i altres trastorns addictius.
OBJECTIUS:
●

Establir una estratègia comunicativa des de la UPCCA que permeti
difondre les accions realitzades i maximitzar l' abast de campanyes o
activitats realitzades.

●

Formar i implicar en el desenvolupament d' activitats preventives a
diferents agents socials, educatius i sanitaris de manera que s'
aconsegueixi un major abast de les actuacions coordinades per la
UPCCA.

●

Actualitzar programes, materials i mitjans tècnics utilitzats per adaptar
les metodologies a les circumstàncies sanitàries provocades per la
COVID-19 i que resultin més atractius a la població destinatària.

●

Seguir desenvolupant estudis que ens permetin disposar de dades de
consum de substàncies, així com de coneixements per part d'
adolescents i joves.

●

Augmentar la participació activa de la població juvenil en les activitats
desenvolupades per la UPCCA, en relació amb la visibilització de
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recursos d'oci alternatius i en dates clau de major consum (Festes,
Nadal, Falles)
●

Consolidar la xarxa de treball establerta per la UPCCA amb altres agents
socials, educatius i sanitaris estimulant accions de col·laboració que
permeti desenvolupar conductes de salut en la població.

●

Planificar i desenvolupar programes de prevenció universal i selectiva
en el medi educatiu i familiar fent especial èmfasi en el
Desenvolupament de les "habilitats per a la vida".

●

Planificar, en col·laboració amb agents socials que tinguin contacte
directe amb població vulnerable, el Desenvolupament de programes de
prevenció selectiva o indicada.

●

Gestionar qüestions relacionades amb el finançament i pla d’activitat
de la UPCCA.

● PROGRAMA 'ALFAFAR, CULTURA I OCI
Àmbit competent: Cultura
DESCRIPCIÓ: El programa d'activitats 'Alfafar, cultura i oci' es tracta d'una
calendaritització anual de les activitats que es duen a terme per part del departament
de cultura de l’alumnat. En aquest programa s'indiquen les activitats planificades, els
seus Objectius i els indicadors de valoració.
OBJECTIUS:
• Promoure el coneixement del patrimoni cultural valencià i aIfafarenc.
• Promocionar i posicionar la ciutat com a espai i referent cultural actiu.
• Promocionar els creadors culturals locals.
• Apropar la cultura als sectors més joves de la població.
• Dinamitzar espais públics mitjançant activitats culturals.
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● PROGRAMA D ' EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
Àrea Competent: Joventut
DESCRIPCIÓ: L'EDUCACIÓ per a la participació respon a la necessitat de fomentar les
polítiques de joventut per a aconseguir així la participació dels joves en el municipi
d'Alfafar, dotant-los d'autonomia, oferint-los les eines necessàries per a això. D'aquesta
manera, es té en compte l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) a l'hora de dur a
terme propostes d'acció per a la participació juvenil.
OBJECTIUS: Entre els seus eixos d’actuació, este programa te entre els seus objectius:
• Oferir l'accés normalitzat a l'EDUCACIÓ i generar un teixit comunitari juvenil
en els espais educatius i augmentar la participació de la població jove.
• Fomentar la col·laboració i cooperació entre els centres educatius i els centres
juvenils per aconseguir que els joves siguin crítics i capaços d'activar la seva
ciutat.
• Educar amb les cures, els afectes i el món emocional: totes les habilitats,
aprenentatges i experiències que construeixen la convivència entre persones
que conviuen.
• Ensenyar els mecanismes que, en una societat democràtica com la que tenim,
existeixen per expressar-se, cooperar i treballar conjuntament en defensa dels
ideals.
PROGRAMES I PROIECTES DESENVOLUPATS: Aquests programes es realitzen tant a
l'Espai Jove com als Centres Educatius.
Curso 2020-2021, 2021-2022: Programa “Activa la Teua Ciutat”
Programa que promou la convivència al voltant de 4 àrees: Jo, el meu grup,
l'aula i la comunitat educativa, entenent la comunitat com l' espai en el qual ells
viuen i es relacionen, i no només l' espai escolar. La finalitat del programa és
incrementar els nivells de participació, promovent una idea pràctica de
ciutadania activa i solidària. Adreçat a joves de 2n de l'ESO i es fa al centre
educatiu VAMAR.

Pla Municipal de Joventut d’Alfafar 2022-2026
Curs 2021-2022: Programa "Joves actius"
Programa d'Aprenentatge i Servei (APS) que impulsa la participació dels/les
joves en la seva comunitat a través d'accions formatives orientades a aprendre
fent un servei a la comunitat. Aquests/es es converteixen així en ciutadans i
ciutadanes actius/es i compromesos/es, capaços de millorar i canviar el seu
entorn de manera efectiva. Adreçat a joves de 3r de l'ESO i es realitza al centre
educatiu VAMAR.
Curs 2021-2022: Projecte "Coneixent-te"
Projecte de coaching emocional, realitzat a les instal·lacions de l'Espai Jove de
forma quinzenal en què un grup estable de joves tenen l'oportunitat
d'expressar-se i compartir lliurement tot allò que els preocupa en la seva etapa
juvenil i adolescent. Actualment el grup està destinat a les edats compreses
entre 12 i 18 anys.
Curso 2021-2022: “Som el futur”
Programa que té per objecte enriquir la formació, estimular la creativitat, donar
veu als alumnes, crear un entorn de cooperació intel·lectual, social i emocional
de l'alumnat, a través d'una sèrie de sessions en les quals es treballen diversos
àmbits cultural-educatiu-esportiu-oci. Es duu a terme des d'octubre de 2021 en
horari extraescolar a les instal·lacions del centre escolar ORBA. Edat compresa
entre 6 i 12 anys. Enguany, després de la concessió d'una subvenció s'amplia
horaris i porta el programa també al centre educatiu La Fila, començant les
sessions a partir de març de 2022.

● VOLUNTARIAT/PARTICIPACIÓ JUVENIL
Àrea Competent: Joventut
DESCRIPCIÓ: Les accions de voluntariat i participació ciutadana són unes excel·lents
eines per al Desenvolupament d'habilitats personals i socials, contribuint al
Desenvolupament integral de la ciutadania, a la seua participació activa en la societat,
promovent la inclusió i reduint les desigualtats. L'àrea de Joventut de l’Ajuntament
d'Alfafar té entre les seues finalitats fomentar i facilitar el procés de participació juvenil,
voluntariat i associacionisme, recolzant l'accés a tota la informació sobre EDUCACIÓ
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formal i no formal, projectes participatius, oci, voluntariats, entre altres activitats
realitzades des de l'àrea de Joventut per al Desenvolupament de les persones joves
d'Alfafar.
OBJECTIUS:
• Promoure la participació juvenil en projectes impulsats pels i les joves
voluntaris/es de l'Espai Jove.
• Potenciar el voluntariat juvenil i fomentar l'associacionisme.
• Oferir propostes de lleure alternatives i saludables que impliquin la
participació dels i les joves.
• Oferir una major visualització de les activitats que tenen els i les joves i donar
cabuda als seus projectes.
PROGRAMES I PROIECTOS DESENVOLUPATS:
Aquests programes es realitzen tant a l' Espai Jove com als Centres Educatius.
CORRESPONSALS : Curs 2021-2022
El Programa Municipal de Joventut de l’Ajuntament d'Alfafar de l'any 2021
contempla la realització del Projecte "Corresponsals" per a joves voluntaris
d'Alfafar. Per a això, la Regidoria de Joventut convoca beques de col·laboració
per a aquells estudiants residents en el terme municipal d'Alfafar que cursen 3r,
4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat.
El projecto Corresponsals juvenils consisteix en què alumnes i alumnes
d'Instituts d'Ensenyament Secundari, Batxillerat i joves voluntaris d'Alfafar
seleccionats, informen als seus companys/es de convocatòries, recursos,
beques, ajudes, viatges, recursos europeus, carnets juvenils, activitats juvenils...
etc, organitzades per l’Ajuntament d'Alfafar i es dediquen voluntàriament a
actuar principalment com a mediadors/es entre l'administració i els joves
mitjançant una informació horitzontal i propera.
PROIECTO ARTISTES GRAFITERS "ALFAFAR STREET ART": Novembre de 2022
El projecte parteix de la iniciativa dels joves voluntaris de l'Espai Jove d'Alfafar
amb la idea de promoure l'art urbà com a forma d'expressió alhora que
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s'estableix una relació directa entre els/les artistes, els/les joves i el municipi
d'Alfafar.

● PROGRAMA OCI I PUNT
Àrea Competent: Joventut
DESCRIPCIÓ: El programa 'Oci i Punt' tracta de donar a la joventut d'Alfafar alternatives
saludables d'oci a través d'activitats autogestionades per la joventut.
OBJECTIUS: El programa 'Oci i Punt' ofereix oci educatiu saludable entre la població
juvenil, sent aquesta les organitzadores i creadores del seu propi oci. L'objectiu principal
és promoure el lleure educatiu saludable en la joventut. La seva col·laboració i
participació en aquestes activitats.

● ESTRATÈGIA DE LA UE PER A LA JOVENTUT 2019-2027: PROGRAMA ERASMUS+
Àrea Competent: Joventut
DESCRIPCIÓ: L'Estratègia de la UE per a la joventut és un Pla de mobilitat educativa de
les persones a través d'activitats que fomentin il·luminar la participació dels joves en la
vida democràtica d'Europa a nivell local, regional, nacional i europeu.
OBJECTIUS: Els programes Erasmus + tenen per objectiu promoure la inclusió social, les
transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la
vida democràtica i en l' espai europeu, a més de promoure el coneixement de les
institucions europees i potenciar la relació entre institucions.
De forma anual s' organitza un programa, fins al moment s' ha desenvolupat:
• 2019: Projecte KA 105 Intercanvi juvenil "Coneix-te a través de la Natura".
• 2021-2022: KA lS4-I OU: Projecte Europeo "MOV-EU" (Moviment juvenil alfafarenc
per a l'apoderament en la participació democràtica d'Europa): Projecte nacional per al
foment de la participació dels joves en la vida democràtica d'Europa. L'objectiu principal
d’aquest projecte és apropar les polítiques europees al context municipal i involucrar la
vida política del municipi.
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5. Qüestionari jove
5.1.

Metodologia del qüestionari jove

El qüestionari jove ha donat lloc a un informe detallat de 12-30 anys dels aspectes recollits en
aquestes enquestes, dividit per trams d'edat.
Per dur-ho a terme s'han realitzat enquestes a joves de 12 a 17 anys de forma dinàmica als IES i
centres educatius del municipi d'Alfafar, com ara IES 25 d'Abril, Vamar, Maria Inmaculada i Guia.
Seguint aquesta línia dinàmica, s'han realitzat enquestes també a la població juvenil de 18-30
anys de forma en línia i realitzant dinàmiques i activitats a peu de carrer.
Per tant, aquest informe s'estructura en interessos generals de la població juvenil, segons les
dades obtingudes. Seguidament, especificarem els problemes generals i posarem èmfasi en
cadascun, juntament amb la menció de les solucions proposades per la joventut a aquests
problemes.
Finalment, s'inclou una xicoteta reflexió amb els recursos i espais de què sí que disposen i els
que realment serien necessaris crear, per donar-los a les solucions una millor adaptabilitat a la
realitat d'Alfafar.

5.1.1. Objecte d’aplicació i dades extretes per trams d’edat

MOSTRA POBLACIÓ JUVENIL
En primer lloc, la població juvenil de 12-17 anys en cas d'Alfafar, el municipi compta amb un
total de 1510 joves, 771 homes i 739 dones. Per això, perquè la mostra fos significativa hem
realitzat 427 entrevistes. La participació de dones 222 i la d'homes 205 és així.
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De la mateixa manera, la població juvenil de 18-30 anys és de 3.050 joves, 1.587 homes i 1.463
dones. Pel que hem realitzat 226 enquestes. És així la participació de dones 105 i la d'homes
121.
En definitiva, s'han realitzat un total de 653 enquestes a 4560 joves.

DADES EXTRETES PER TRAMS D' EDAT

-

Informe de situació de 12-17 anys

Pel que fa als interessos de la joventut de 12-17 anys podem observar el que a ells/es els
interessa de forma elevada. Destaquem que la temàtica de Lleure i temps lliure amb un 60,80%
despunta en referència a les següents temàtiques. En aquesta temàtica es fa evident l' interès
per l' organització del lleure i creació d' espais i activitats de lleure. Tanmateix, també destaca la
temàtica de relacions socials amb un 19.65%, en referència a la importància per a ells/es de
relacionar-se amb la gent i conèixer gent nova.
En tercer lloc , trobem els àmbits en referència a estudis i sistema educatiu 6,32% i salut 5,38%.
Finalment, en el gràfic trobem la resta dels àmbits, que han estat contestats per la joventut en
menor proporció quant a interessos, a més d'obtenir percentatges similars. Aquests àmbits fan
referència a:
●

Creixement personal 2,09%

●

Treball 1,52%

●

Animals 1,03%
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●

Aspectes del municipi 1,03%

●

Sensibilització i valors 0,89%

●

Igualtat de gènere i social 0,80%

●

Altres temàtiques (Política, medi ambient...) 0.54%

En conclusió, crida l'atenció la disparitat entre temàtiques i el gran interès pel lleure i la
socialització entre les persones.

Quant a les problemàtiques que la joventut ens trasllada a través de les entrevistes, podem
observar que fan molt de trontollar en tres àrees temàtiques, com ara Salut amb un 15,71%,
Sensibilització social amb un 15,20% i aspectes del municipi d'Alfafar 13,78%. Més endavant,
detallarem les problemàtiques obtingudes per cada àrea temàtica.
A continuació d' aquestes tres temàtiques destacables en la gràfica, trobem un segon bloc, on
el percentatge de les enquestes és menor que el primer bloc, però amb percentatges similars
entre elles. Aquestes són:
●

Lleure i temps lliure amb un 9,78%

●

Relacions personals 9,34%

●

Estudis i sistema educatiu un 8,36%

●

Medi ambient amb un 8,10%

●

Desigualtat de gènere i social con un 7,56%
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●

Creixement personal amb un 5,78%

Finalment, cal destacar el darrer bloc temàtic amb inferior percentatge a la resta de temàtiques
en referència a les problemàtiques relacionades amb:
●

Treball amb un 2,76%

●

Altres problemàtiques (conflictes internacionals, desinformació, carril bici amb un
2,27%

●

Política amb un 1,37%

-

Informe de situació de 18-30 anys

Pel que fa als interessos de la joventut de 18-30 anys podem observar que ha anat un aspecte
que els interessa de forma elevada. Destaquem que la temàtica de Lleure i temps lliure amb un
49,11% despunta en referència a les següents temàtiques. En aquesta temàtica es fa evident l'
interès per l' organització del lleure i creació d' espais i activitats de lleure. Tanmateix, també
destaca la temàtica de relacions socials amb un 15,16%, en referència a la importància per a
ells/es de relacionar-se amb la gent i conèixer gent nova.
En tercer lloc , trobem els àmbits en referència a treball (10,53%), estudis i sistema educatiu
(10,63%).
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Finalment, en el gràfic trobem la resta dels àmbits, que han estat contestats per la joventut en
menor proporció quant a interessos, a més d'obtenir percentatges similars. Aquests àmbits fan
referència a:
●

Salut i salut i salut 5,12%.

●

Creixement personal 4,23%

●

Sensibilització i valors 2,07%

●

Aspectes del municipi 1,77%

●

Altres temàtiques (Política, medi ambient...) 1,38%

En conclusió, crida l'atenció la disparitat entre temàtiques i el gran interès pel lleure i la
socialització entre les persones.

Pel que fa a les problemàtiques que la joventut ens trasllada a través de les entrevistes, podem
observar que fan molt de trontolla en tres àrees temàtiques, com ara Treball amb un 19,89%,
Sensibilització social amb un 19,31% i Creixement personal 12,63%. Més endavant, detallarem
les problemàtiques obtingudes per cada àrea temàtica.
A continuació d' aquestes tres temàtiques destacables en la gràfica, trobem un segon bloc, on
el percentatge de les enquestes en menor que el primer bloc, però amb percentatges similars
entre elles. Aquestes són:
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●

Salut amb un 8,80%

●

Lleure i temps lliure amb un 7,98%

●

Igualtat de gènere i social con un 7,44%

●

Altres problemàtiques (conflictes internacionals, desinformació, carril bici) amb un
5,41%

●

Relacions personals 4,96%

●

Estudis i sistema educatiu un 4,10%

●

Aspectes del municipi 4,51%

Finalment, cal destacar el darrer bloc temàtic amb inferior percentatge a la resta de temàtiques
en referència a les problemàtiques relacionades amb:
●

Medi ambient amb un 2,98%

●

Política amb un 1,89%

Pel que fa a les problemàtiques, demandes i interessos de la joventut, s'ha realitzat una anàlisi
més profunda, formada per dos informes (12-17 anys i de 18-30 anys), que es poden consultar
de forma pública a la Pàgina web de l’Ajuntament, a l'àrea de joventut, apartat Pla Municipal de
Joventut.
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6. Principis rectors
Aquest Pla es fonamenta en els principis que s’enumeren i que orienten el conjunt d’objectius i
les mesures amb les quals aquests es concreten. Els primers quatre principis rectors estableixen
la filosofia política en què es basa el Pla, és a dir, les característiques essencials del paper de la
joventut a Alfafar, ciutat que aspira a construir-se amb el concurs de tots i totes.
Els principis següents tenen un caràcter més aplicat, de política social, establint la forma que es
considera més convenient, democràtica i eficaç per aconseguir les finalitats perseguides.
A continuació, s'exposen les diferents línies de recerca dutes a terme en el marc de l'elaboració
del present Pla:

APODERAMENT
El principi d'apoderament de la joventut se centra a fomentar el desenvolupament autònom,
tant personal com col·lectiu, de les persones joves d'Alfafar, com a subjectes actius capaços de
prendre decisions lliures, que els converteixin en protagonistes de la seva vida i de l'espai urbà.
El seu reconeixement, en el marc institucional i comunitari, requereix la implementació
d’estratègies d’involucració que els permeten visibilitzar els seus discursos, necessitats i
interessos. L'escolta activa i la legitimació de les seves demandes per part dels serveis municipals
i de la ciutadania actuaran com a catalitzador del grau de compromís, implicació i participació
de la joventut, sent aquest equilibri la base per a un apoderament real i una transformació social
eficaç i duradora .

INCLUSIÓ
El principi d'inclusió tracta d'incorporar a la joventut a la vida del municipi amb independència
de la seua particular situació de partida i des del coneixement i el respecte de les seues
diversitats. Treballar per visibilitzar la multiplicitat de necessitats, discursos i identitats que es

Pla Municipal de Joventut d’Alfafar 2022-2026
localitzen als diferents barris d'Alfafar entre la població jove. Des del reconeixement d'identitats
plurals que interaccionin en un mateix espai urbà, s'aposta per posar en marxa mecanismes
d'equitat per traspassar qualsevol barrera recolzada per categoritzacions discriminatòries
(atenent, entre altres, la diversitat funcional, l'edat, l'origen ètnic o la situació d'exclusió o risc
d'exclusió social), que reverteixin en una millor convivència.

IGUALTAT
El principi d’igualtat se centra a fomentar la igualtat d’homes i dones, sustentada en el rebuig
més absolut cap a qualsevol forma de discriminació i violència, per implementar models de
relacions i espais integradors que garanteixin les mateixes possibilitats d’accessibilitat i
participació en el teixit social . Donada la importància crucial d'aquest principi, constitueix un
dels 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS5) de l'Agenda 2030, aprovats per
l'Assemblea General de l'ONU el 25 de setembre de 2015.

PROXIMITAT
El principi de proximitat tracta d'apropar la població jove als serveis municipals de
l'administració pública i, en particular, als portals que ofereixen informació, orientació i
assessorament juvenil a través de canals d'atenció personal i en xarxa diferents. La
territorialització dels serveis resulta fonamental per fomentar, als diferents barris municipals,
un model d’actuació adaptada a les múltiples realitats presents a la ciutat i sustentada en un
contacte personal i directe.

TRANSVERSALITAT
El Pla ha de comptar amb la coordinació municipal, alhora que tingui un caràcter transversal que
li possibiliti arribar a les diferents delegacions i serveis territorials encarregats d’adoptar les
mesures corresponents. El coneixement de les directrius contingudes al Pla és el que
possibilitarà un model d’actuació integral i relacional, sustentat en un plantejament de treball
col·laboratiu. I això passa per desenvolupar una actitud de compromís per part dels serveis de
l'administració que canalitzen els esforços i les accions cap a la joventut de manera transversal.
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RESPONSABILITAT PÚBLICA
Estudiar les necessitats específiques que presenten els diferents segments de població jove als
diferents barris d'Alfafar ha de ser el punt de partida per establir el protocol d'actuació que
ofereixi respostes coordinades i efectives a les problemàtiques particulars identificades. Els
serveis públics, des de la competència de les seves funcions i la solidaritat cap a la ciutadania,
tenen la responsabilitat de contemplar totes aquestes variables per arribar fins a la població jove
i atendre les seves demandes, ja siguin individuals o com a col·lectiu social.

TIC
Incorporar les TIC a l'actual era tecnològica i globalitzada es converteix avui dia en un objectiu
de primer ordre per evitar la bretxa digital, que actuaria com a element de discriminació entre
la població jove amb menys accessibilitat als recursos digitals. Des d'aquesta perspectiva,
l'educació es converteix en una eina bàsica per apostar per un coneixement igualitari que
equipari les possibilitats d'accés al mercat sociolaboral i als recursos culturals i de lleure entre la
joventut.
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7
ESTRUCTURA
I CARÀCTER
DEL PLA
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7. Estructura i caràcter del
Pla
Aquest Pla s’estructura en sis Eixos d’intervenció que, al seu torn, presenten diferents àmbits
d’actuació de forma transversal. El document es complementa amb un apartat dedicat al
desenvolupament, seguiment i avaluació.
Eixos del Pla Municipal de Joventut d'Alfafar:
EIX 1. Alfafar COMPETENT
EIX 2. Alfafar INCLUSIVA
EIX 3. Alfafar PARTICIPANT
EIX 4. Alfafar SALUDABLE
EIX 5. Alfafar CULTURAL
EIX 6. Alfafar SOSTENIBLE

A cadascun dels Eixos que a continuació es presenten s'ha seguit el mateix ordre expositiu. En
primer lloc, es presenta breument el bloc i se'n justifica la presència com a Eix d'intervenció, així
com els àmbits d'actuació i objectius concrets. En segon lloc, cada Eix estratègic es relaciona
amb les estratègies del Pla Estratègic Municipal (PEM). I, finalment, s'exposen les accions o
mesures proposades, tant les accions que es mantenen de la programació actual de la Regidoria
de Joventut, com les accions que es realitzen en aquest àmbit d'actuació des d'altres regidories;
i les noves accions del Pla de Joventut 2022-2026 per donar resposta a les necessitats detectades
i impulsar l'apoderament jove.
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Alfafar
COMPETENT
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7.1. Eix 1: Alfafar COMPETENT
Les competències són el conjunt d'habilitats, coneixements i actituds que una persona posseeix
i permet desenvolupar una acció efectiva en determinat àmbit. Per a la joventut, l'adquisició de
competències bàsiques en matèria de formació i ocupació els capacita per a l'autonomia i
l'emancipació.
En aquest sentit, es vol donar resposta a les necessitats d'informació, formació i ocupació que
puguin afavorir l'adquisició de competències per a l'apoderament de les persones joves.

7.1.1. Àmbits d’actuació
➔ Informació
➔ Formació
➔ Ocupació

7.1.2. Objectius
−

Facilitar l'accessibilitat a la informació d'interès per a la joventut, mitjançant un
acompanyament i orientació especialitzada, personalitzada i individualitzada.

−

Reforçar, visibilitzar i difondre els serveis d’orientació i intermediació laboral a la
joventut del municipi i impulsar noves pràctiques d’orientació i intermediació laboral
atenent a les necessitats juvenils.

−

Proporcionar recursos i orientació per facilitar la integració sociolaboral de joves en
risc d’exclusió social.

−

Promoció de la capacitació lingüística i la capacitació en l’ús de les TICS.

Pla Municipal de Joventut d’Alfafar 2022-2026

7.1.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius

de

Desenvolupament

Sostenible (ODS)
1.1 Foment de la feina de qualitat
1.5 Retenció i atracció del talent
5.5 Joves: un futur amb oportunitats
5.6 Reforçar la implicació dels centres educatius

7.1.4. Mesures i accions

INFORMACIÓ
Nº

Mesura-Acció

1

Servei

Objectiu

d'Informació

educació

i

Juvenil

formació,

Edats

sobre: Facilitar l’accessibilitat a la 12-30

Àrees
JOVENTUT

mobilitat informació d’interès per a la

internacional, ciutadania i convivència, joventut.
participació social, beques, ocupació,
lleure i lleure, cultura i art.
2

Servei de tramitació del Carnet Jove

Tramitar la gestió de l'obtenció 14-30

JOVENTUT

del Carnet Jove emès per l'IVAJ
3

Col·laboració

en

el

programa Informació, acompanyament i 14-20

d’orientació per facilitar l’elecció de orientació
l’itinerari formatiu.

ADL

especialitzada,

JOVENTUT

i

EDUCACIÓ

personalitzada
individualitzada.
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FORMACIÓ
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

Edats

Àrees

4

Programa Jove Oportunitat (JOOP)

Fomentar la formació de joves 16-20

JOVENTUT

en risc d' exclusió social.

EDUCACIÓ
BENESTAR
SOCIAL
ADL
UPCCA

5

Participació i col·laboració en el Servei Proporcionar
d'orientació existent

recursos

i

16-30

ADL

orientació per facilitar l' accés i

JOVENTUT

la continuïtat de la formació

EDUCACIÓ

amb garanties d' èxit.
6

Sala d' Estudi

12-30

BIBLIOTECA
JOVENTUT

7

8

Cursos d' idiomes

Cursos i tallers de TICs

Promoció de la capacitació

12-17

lingüística.

18-30

Promoció de la capacitació en 12-30

JOVENTUT

JOVENTUT

l' ús de les Noves Tecnologies

OCUPACIÓ
Nº

Mesura-Acció

9

Servei d' informació i assessorament Facilitar l' accés a la primera 16-30

JOVENTUT

sobre Garantia Juvenil

ADL

10

Objectiu

Edats

ocupació i la formació laboral.

Foment de la formació permanent per a Facilitar l' accés a la formació
l' ocupació

16-30

Àrees

ADL

permanent per millorar l'

JOVENTUT

ocupabilitat.

BENESTAR
SOCIAL

11

Suport en la recerca de feina

Orientar

i

assessorar

en 16-30

matèria de recerca de feina,

ADL
JOVENTUT
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currículum i preparació d'
entrevistes.
12

Participar en la creació d' una borsa de

Promoure i facilitar a l'accés a 16-30

ADL

treball per a joves.

ofertes d'ocupació.

JOVENTUT
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Alfafar
INCLUSIVA
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7.2. Eix 2: Alfafar INCLUSIVA
Al present Pla de Joventut, Alfafar aposta per una joventut en igualtat de condicions, diversa,
inclusiva i respectuosa amb l'entorn. Per això, les polítiques locals busquen garantir el seu lliure
desenvolupament personal mitjançant recursos d'informació i suport. Així mateix, es busca
fomentar el pensament crític i la participació entre les persones joves per tal de denunciar
situacions de vulnerabilitat i transformar la realitat social.
A més, per aconseguir la inclusió de les persones joves és fonamental promoure entre elles el
respecte a la diversitat i l'intercanvi cultural per combatre la desigualtat i l'exclusió social i
enfortir el sentiment de comunitat.

7.2.1. Àmbits d’actuació
➔ Igualtat
➔ Inclusió i cohesió
➔ Conciliació familiar
➔ Mobilitat i Transport
➔ Habitatge

7.2.2. Objectius
-

Informar, orientar i promoure les relacions igualitàries.

-

Promoure la construcció de la identitat de les persones joves fent front als
estereotips.

-

Afavorir l'accés de les persones joves als recursos municipals del departament
de Joventut, apropant serveis i activitats als diferents barris del municipi.

-

Sensibilitzar la població jove sobre l'assetjament escolar i el bullying fora de les
aules.
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-

Promoure l’intercanvi cultural entre les persones joves residents del municipi,
així com afavorir l’intercanvi d’experiències i aprenentatges de les persones
joves entre diferents generacions.

-

Facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies d'Alfafar mitjançant
activitats lúdiques i participatives per als i les adolescents.

-

Afavorir la conciliació familiar a les persones joves amb càrregues familiars.

7.2.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius

de

Sostenible (ODS)
2.3 Actuacions integrals als barris d' Alfafar
2.4 Accés a l' habitatge
2.7. Igualtat d'oportunitats i erradicació de la violència de
gènere.
5.1 Promoció del civisme, veïnatge i vida comunitària
5.2 Diversitat i inclusió
5.3 Gestió de la seguretat ciutadana i convivència

Desenvolupament
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7.2.4. Mesures i accions

IGUALTAT
Nº

Mesura-Acció

13

Objectiu

Edats

Àrees

Realització de tallers relacionats amb Fomentar el pensament crític en

12-17

IGUALTAT

masculinitats igualitàries, construcció

18-30

JOVENTUT

matèria d' igualtat.

de la feminitat, models de relacions

BENESTAR

saludables,

SOCIAL

identificació

de

micromasclismes, prevenció de la

EDUCACIÓ

violència de gènere, i d' autoestima i
autodefensa.
14

Suport en el servei d' orientació sobre Proporcionar mecanismes que 12-17

IGUALTAT

igualtat de gènere i educació afectiu- facilitin l' accés a l' educació

JOVENTUT

sexual.

afectiu-sexual

basada

en

18-30

el

BENESTAR

respecte i la igualtat de gènere.

SOCIAL
EDUCACIÓ

15

Col·laborar

en

les

campanyes Visibilitzar i posar en valor els 12-17

promogudes per l'Àrea d'Igualtat que treballs de cures i l' aportació de

IGUALTAT

18-30

JOVENTUT

Promoure la formació en temes Oferir eines a les

12-17

IGUALTAT

d'igualtat

18-30

JOVENTUT

Edats

Àrees

12-30

JOVENTUT

reflecteixen la importància de les cures les dones al Desenvolupament de
en la societat i en la vida de les la societat.
persones.
16

de

gènere

a

col·laboradores/es de joventut.

les/us persones joves per
detectar el sexisme i actuar
com a agents de canvi.

INCLUSIÓ I COHESIÓ
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

17

Promoure activitats i serveis destinats Afavorir l'accés de les persones
a la joventut en els diferents barris joves als recursos municipals del

CULTURA
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d'Alfafar,

18

mitjançant

l'ús

departament

de

Joventut,

d'instal·lacions municipals en desús o

apropant serveis i activitats als

amb disponibilitat per a això.

diferents barris del municipi

URBANISM
E

Realització de campanyes informatives Sensibilitzar la població jove sobre 12-17

JOVENTUT

i tallers participatius en matèria de l' assetjament escolar i el Bullying 18-30

IGUALTAT

prevenció del Bullying, dins i fora de

BENESTAR

fora de les aules.

l'àmbit formal.

SOCIAL
EDUCACIÓ

19

Campanyes

informatives

i

tallers Promoure

l'intercanvi

cultural 12-18

JOVENTUT

participatius en matèria de migracions entre les persones joves residents

BENESTAR

i interculturalitat.

SOCIAL

del municipi.

IGUALTAT
EDUCACIÓ
20

Tallers i activitats participatives que

Promoure

l'intercanvi 12-30

promoguin la intergeneracionalitat, en d'experiències i

aprenentatges

JOVENTUT
BENESTAR

la qual les persones joves interactuïn i de les persones joves entre

SOCIAL

comparteixin

EDUCACIÓ

aprenentatges

amb diferents generacions

altres generacions
21

Garantir l'accés i la participació a les Afavorir la participació d'aquelles 12-30
activitats desenvolupades per l'Àrea de persones

amb

JOVENTUT

dificultats

Joventut d' aquelles persones amb d'accessibilitat en les activitats
dificultats

de

qualsevol

índole, impulsades per l' Àrea de Joventut

afavorint la integració social i la no
discriminació.
22

Campanyes de sensibilització sobre Promoure la construcció de la

12-17

IGUALTAT

temes LGTBIQ+, realitzant cursos i identitat de les persones joves

18-30

JOVENTUT

tallers

sobre

trencar

estereotips,

fent front als estereotips

BENESTAR

respecte a la diferència i identitats

SOCIAL

col·lectives.

EDUCACIÓ
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CONCILIACIÓ FAMILIAR
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

23

Promoció i gestió del “Campus d’Estiu

Facilitar la conciliació familiar i 12-16

”

laboral de les famílies d'Alfafar

24

Edats

mitjançant activitats lúdiques i

Projecte “Som el Futur”

participatives

per

als

i

les

12

Promoció

d'activitats

per

a

JOVENTUT

JOVENTUT
EDUCACIÓ

adolescents
25

Àrees

les Afavorir la conciliació familiar a les 18-30

JOVENTUT

persones joves amb càrregues familiars persones joves amb càrregues

BENESTAR

mentre els/les fills/es disposen d'un

SOCIAL

familiars

espai de conciliació familiar

IGUALTAT

MOBILITAT I TRANSPORT
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

Edats

Àrees

26

Impuls i gestió d’ajudes al transport per Fomentar l' accés de les persones

16-30

JOVENTUT

de Fomentar la mobilitat sostenible i 12-30

URBANISM

a estudiants

joves als estudis superiors fora del
municipi, per tal de limitar l'
impacte d' aquestes despeses en l'
economia familiar.

27

Cooperació

en

Desenvolupament

“l’Estratègia
Urbà

Sostenible el transport net tant individual

Integrat" (EDUSI)

28

com col·lectiu

Col·laboració

en

internacionals

promoguts

programa
EuroDesk.

E

Erasmus+

projectes

i

la

Facilitar la mobilitat internacional

pel entre la joventut
xarxa

JOVENTUT

16-30

JOVENTUT
COMISIÓN
EUROPEA
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HABITATGE
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

Edats

29

Informació i assessorament sobre les Fomentar l'accés a l'habitatge a 18-30

Àrees
JOVENTUT

anècdotes destinades a la joventut en les persones joves
matèria d'habitatge a nivell nacional,
autonòmic i local
30

Difusió de les convocatòries de lloguer

18-30

JOVENTUT

18-30

JOVENTUT

d'habitatge públic, habitatge social i de
promocions de VPO a través dels canals
de comunicació de la Regidoria de
Joventut
31

Elaboració d' una guia de recursos per Fomentar l' accés a l' habitatge de
a la recerca de lloguer compartit.

les persones joves mitjançant la
canalització
disponibles

dels

recursos
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Alfafar
PARTICIPANT
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7.3. Eix 3: Alfafar PARTICIPANT
Perquè les persones joves puguen convertir-se en protagonistes de la transformació social,
primer han de poder reafirmar la seva identitat en diàleg amb la societat complexa que els
envolta.
Una joventut apoderada és aquella que assumeix el dret a participar activament en la política
pública per transformar la realitat que l'envolta. Tot i això, la cultura de la participació no ha
calat encara en les generacions més joves.
Així doncs, amb aquest Pla es busca posar en valor i impulsar la participació directa de les
persones joves a la transformació social de la ciutat a través del voluntariat i l'associacionisme.

7.3.1. Àmbits d’actuació
➔ Participació ciutadana
➔ Responsabilitat social

7.3.2. Objectius
−

Donar resposta a la necessitat de fomentar la participació de la joventut al teixit
comunitari a nivell local, desenvolupar el pensament crític i promoure l'apoderament
de la joventut a nivell personal i social.

−

Visibilitzar les diferents associacions del municipi per fomentar el voluntariat i la
participació ciutadana.

−

Promoure el voluntariat juvenil i la participació activa a les polítiques democràtiques del
municipi, així com entre les diferents associacions del municipi
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7.3.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS)

2.6 Foment de l' associacionisme social
4.3 Participació ciutadana contínua
5.1 Promoció del civisme, veïnatge i vida comunitària
5.5 Joves: un futur amb oportunitats

7.3.4. Mesures i accions

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Nº

Mesura-Acció

32

Programa

d'Educació

Objectiu
per

a

Participació que engloba els projectes:

Edats

Àrees

la Donar resposta a la necessitat de

12-17

JOVENTUT

fomentar la participació de la

18-30

-

“Activa la teua ciutat”

joventut en el teixit comunitari a

-

"Joves Actius"

nivell

-

Corresponsals Juvenils

pensament crític i promoure

local,

desenvolupar

el

l'apoderament de la joventut a
nivell personal i social.
33

Associacionisme i voluntariat present en Visibilitzar

les

diferents 16-30

JOVENTUT

fires i esdeveniments organitzats per associacions del municipi per

PARTICIPACI

l'Àrea de Joventut

fomentar el voluntariat i la

ÓCIUDADAN

participació ciutadana.

A
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34

Fòrum Jove

Creació d'un espai i trobada entre

12-17

JOVENTUT

joves i personal tècnic per exposar 18-30
i debatre propostes o accions que
influeixen les polítiques integrals
de joventut.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

35

Suport en la creació d' un Comitè de

Promoure el voluntariat juvenil i la 16-30

JOVENTUT

Joventut

participació
polítiques

Edats

activa

Àrees

en

les

PARTICIP.

democràtiques

del

CIUDADANA

municipi.
36

Projecte de voluntariat juvenil

Potenciar el voluntariat juvenil

14-30

JOVENTUT

entre les diferents associacions

PARTICIP.

del municipi

CIUDADANA
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Alfafar
SALUDABLE
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7.4. Eix 4: Alfafar SALUDABLE
Des del PEM d'Alfafar s'estableix una estratègia per promoure els hàbits de vida saludable, en
primer lloc, fomentant la conscienciació pedagògica entre els sectors més joves de la població i
la formació entre les persones adultes en una roda de retroalimentació i actuant a tots els àmbits
de l'alimentació: des de la producció de productes sostenibles i saludables; compra i venda;
tractament i consum.

7.4.1. Àmbits d’actuació
➔ Hàbits de vida saludable
➔ Salut integral

7.4.2. Objectius
−

Facilitar l'accés a les persones joves a la pràctica esportiva i gratuïta, així com afavorir la
pràctica dels esports minoritaris.

−

Promoure el pensament crític en matèria d’alimentació saludable, reciclatge i economia
circular.

−

Promoure l'autoconeixement i el desenvolupament personal de la joventut, contribuint
a afavorir la seva salut mental, sexual i reproductiva.

7.4.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius

de

Sostenible (ODS)
2.5 Impuls d’hàbits de vida saludable

Desenvolupament
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7.4.4. Mesures i accions

HÀBITS DE VIDA SALUDABLE
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

37

Incentivar l'oci esportiu entre la joventut Facilitar l'accés a les persones

Edats

Àrees

12-30

JOVENTUT

mitjançant donar a conèixer i participar en les joves a la pràctica esportiva i
diferents instal·lacions

i

ESPORTS

esdeveniments gratuïta

esportius municipals.
38

39

Promoure la creació i el manteniment Afavorir la pràctica d'esports 12-30

JOVENTUT

d'instal·lacions esportives públiques a l'aire minoritaris a l'aire lliure

ESPORTS

lliure: SkatePark, Multipista

URBANISME

Cooperació amb el Programa “Camins Proposar millores en l'espai 12-18

EDUCACIÓ

Escolars d’Alfafar”

JOVENTUT

públic

que

l'autonomia

i

faciliten
la mobilitat

sostenible de l' alumnat
40

Tallers d' Alimentació Saludable: trastorns Promoure el pensament crític
alimentaris,

sedentarisme

i

12-30

obesitat, en matèria d' alimentació

JOVENTUT
SANITAT

desmitificació de dietes, nous models d' saludable

IGUALTAT

alimentació, alimentació esportiva, valoració

ESPORTS

i diversitat de cossos.
41

Col·laboració amb el Programa de promoció

Facilitar

rutes

segures

i 12-30

d'hàbits Saludables "Alfafar Camina"

accessibles per a la pràctica

SANITAT
JOVENTUT

regular d' activitat física

SALUT INTEGRAL
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

Edats

42

Tallers sobre Creixement personal i Salut Promoure l'autoconeixement i 12-17

BENESTAR

mental i prevenció del suïcidi

SOCIAL

el desenvolupament personal 18-30

Àrees

JOVENTUT
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de la joventut, contribuint a
afavorir la seva salut mental.
43

Informació, assessorament i formació en Prevenir el consum de drogues 12-30

UPCCA

matèria d' addiccions a substàncies i i altres addiccions mitjançant la

JOVENTUT

comportamentals.
44

informació i sensibilització.

Campanyes informatives i tallers relacionats Informar, formar i assessorar la 14-30

JOVENTUT

amb la salut sexual intel·lectiva, ETS, VIH i joventut en matèria de salut

SANITAT

altres riscos.

EDUCACIÓ

sexual.
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Alfafar
CULTURAL
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7.5. Eix 5: Alfafar CULTURAL
Com és ben sabut, la cultura i l'art s'expressen de diverses maneres. Actualment, les persones
joves tenen difícil accés a les propostes culturals i de lleure, principalment per qüestions
econòmiques.
En el procés de construcció de la seva identitat, el desenvolupament personal només s'entén
pel que fa al grup d'iguals. La cultura, l'esport, l'oci i l'ocupació del temps lliure en general
uneixen les dues dimensions i per això han centrat l'atenció de les polítiques de joventut,
contribuint a més a més al benestar físic i emocional de les persones joves.

7.5.1. Àmbits d’actuació
➔ Art i Cultura
➔ Oci i Temps Lliure

7.5.2. Objectius
−

Garantir que la població juvenil tinga accés a alternatives d'oci i cultura d'acord
amb interessos i demandes.

−

Crear i promoure alternatives de lleure saludable, educatiu i inclusiu.

−

Promoure i afavorir, juntament amb les persones joves, la creació i el
desenvolupament d'espais associatius que estiguen vinculats a les dinàmiques
juvenils.

−

Facilitar l'accés a les persones joves a qualsevol tipus de pràctica esportiva.
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7.5.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius

de

Desenvolupament

Sostenible (ODS)
4.3 Participació ciutadana contínua
5.5 Joves: un futur amb oportunitats

7.5.4. Mesures i accions

ART I CULTURA
Nº

Mesura-Acció

45

Laboratori de creació artística, promovent l'ús Impulsar
d'espais públics per a creació i exhibició.

Objectiu

Edats
i

visibilitzar

la 14-30

creació artística i cultural de

Àrees
JOVENTUT
CULTURA

les persones joves.
46

Impulsar iniciatives artístiques a través de

Potenciar la creació artística

concursos i certàmens locals.

de la joventut a partir de les
ajudes

12-30

JOVENTUT

12-30

JOVENTUT

econòmiques,

espacials o materials.
47

Festival d' Art Urbà

Donar suport a la creació
artística de la joventut i

CULTURA

promoure la cultura urbana
48

Tallers de teatre i expressió corporal

Promoure la creació i les arts
escèniques

entre

12-30

les

JOVENTUT
CULTURA

persones joves
49

Tallers d'Arts Plàstiques i Visuals (fotografia, Promoure la creació i les arts
pintura, ceràmica)

plàstiques i visuals entre les
persones joves

12-30

JOVENTUT
CULTURA
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50

Falla Juvenil

Acostar a la joventut a la
tradició

i

12-30

festivitat

JOVENTUT
LUDOTECA

valenciana.
51

Saló del Manga

Donar suport a la cultura

12-30

Anime

JOVENTUT
CULTURA

OCI I TEMPS LLIURE
Nº

Mesura-Acció

Objectiu

52

Programa “Oci i Punt”:

Oferir

Edats
lleure

educatiu 12-30

Àrees
JOVENTUT

-

Alfafar Fresc

saludable entre la població

UPCCA

-

Túnel del Terror

juvenil a partir d'activitats,

IGUALTAT

-

Escape Room Carnaval

creades i organitzades pels i

SANITAT

les joves del municipi.
53

Jornades "Gamer"

Promoure l' ús responsable 12-30
de

les

videoconsoles

mitjançant

tornejos

JOVENTUT

organitzats.
54

Sortides i excursions en períodes no lectius:

Programar

sortides

i 12-17

-

“Estiu Jove”

activitats per a la joventut 18-30

-

“Anem a la neu”

durant

els

períodes

JOVENTUT

no

lectius.
55

Programa de lleure alternatiu nocturn mensual Impulsar activitats de lleure 12-17
educatiu

i

JOVENTUT

saludable 18-30

promogudes per la joventut
56

Celebració de dies internacionals

Apropar la joventut als actes

12-30

JOVENTUT

Fomentar trobades en col·laboració amb altres Facilitar la convivència entre 12-30

JOVENTUT

festius

internacionals

celebrats al municipi
57

centres de joventut nacionals i internacionals

joves de diferents centres de
joventut.
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Alfafar
SOSTENIBLE
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7.6 Eix 6: Alfafar SOSTENIBLE
L'acció i la iniciativa individual cap a canvis d'hàbits socialment responsables han d'anar
acompanyats per l'administració en la promoció, el reconeixement i en facilitar aquestes
actuacions. També la pròpia administració local, en aquest cas, ha de ser un propulsor de les
iniciatives de caràcter ecològic i al voltant de l’economia circular.
Les tres erres “reduir, reutilitzar i reciclar” han evolucionat amb el temps a les cinc erres: reduir,
reparar, recuperar, reutilitzar i reciclar. Aquestes cinc erres que marquen tota una filosofia
d’utilització dels recursos materials de què disposem ha de ser una màxima i un concepte amb
el qual es desenvolupi l’acció municipal i les iniciatives juvenils.

7.6.1 Àmbits d’actuació
➔ Sostenibilitat

7.6.2. Objectius
-

Fomentar el pensament crític sobre la sostenibilitat (ambiental, social i econòmica)

-

Conscienciar a la joventut sobre la Agenda 2030 i los Objectius a acomplir.

7.6.3. Alineació amb el PEM

Actuacions Estratègiques del Pla Estratègic Municipal (PEM)

Objectius

de

Sostenible (ODS)
3.2 Gestió i fomento de zones verdes comunitàries i espais
protegits
3.4 Foment del reciclatge (5R) i economia circular

Desenvolupament
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7.6.3. Mesures i accions

SOSTENIBILITAT
Nº

Mesura-Acció

58

Tallers i activitats que involucren els Objectius Conscienciar la joventut 12-30
de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Objectiu

Edats

Àrees
JOVENTUT

sobre l'Agenda 2030 i els
objectius a complir

59

Participació en el projecte "Horts urbans Afavorir l'accés de la 12-30

URBANISME

ecològics"

JOVENTUT

joventut

a

un

col·laboratiu
diferents

espai
entre

col·lectius

al

voltant de l'aprenentatge
de l'horticultura
60

Programa educació ambiental a partir de tallers Afavorir el
de respecte al medi ambient i el canvi climàtic.

crític

en

sostenibilitat

pensament 12-30
matèria
i

de

MEDI
AMBIENT

medi

JOVENTUT

ambient
61

Campanyes d' informació i divulgació de temes

12-30

MEDI

relacionats amb la sostenibilitat, el reciclatge i

AMBIENT

reutilització creatius i el consum responsable i de

JOVENTUT

proximitat.
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1. Dotació pressupostària
Partint del pressupost global del 2020, s'estimen augments percentuals en els anys de vigència
d'aquest Pla.
En un primer quadre es recullen les partides pressupostàries, destinades a programes i activitats
de l'Àrea de Joventut des del 2020 fins a l'actualitat. A partir d'aquestes dades, hem elaborat
una taula amb l'estimació pressupostàries dels propers anys 2023, 2024, 2025 i 2026; tenint en
compte l'increment percentual aproximat que hi ha hagut en els anys anteriors. Amb això es
pretén fomentar que continuï existint aquest increment per afavorir així les polítiques integrals
de la sanitat.

PRESSUPOSTOS ANUALS ANTERIORS AL PLA DE JOVENTUT
ANY

PRESSUPOST DESTINAT A ACTIVITATS I PROGRAMES
DE JOVENTUT

2020

58.145,41

2021

64.439,41

2022

71.939,41

PRESSUPOSTOS ANUALS ESTIMATS PER A L' ÀREA DE JOVENTUT,
INCLUIENDO EL PLA DE JOVENTUT
ANY

INCREMENT APROXIMAT DEL PRESSUPOST DESTINAT A
ACTIVITATS I PROGRAMES DE JOVENTUT

2023

12,50%

2024

13,47%

2025

14,30%

2026

15,60%
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9
DESENVOLUPAMENT
SEGUIMENT
AVALUACIÓ
DEL PLA

I
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2. Desenvolupament,
Seguiment i avaluació del
Pla
2.1.

Desenvolupament del Pla

El desenvolupament i aplicació del present Pla tindrà un caràcter processual i es realitzarà al
llarg dels seus cinc anys de vigència amb l'objectiu que, quan finalitzi, el conjunt de mesures
estigui implementat.
El desenvolupament del Pla competeix a la Regidoria de Joventut en coordinació amb les
diferents àrees del consistori. De la mateixa manera, el Desenvolupament de les accions del Pla
es portaran a terme també en coordinació amb els altres serveis territorials responsables o
corresponsables en matèria de joventut.
Anualment es realitzarà una memòria de les actuacions implementades del Pla, i al final del
tercer Exercici de vigència del Pla es realitzarà una avaluació intermèdia que constituirà un
element clau per valorar el grau d’implementació, els seus ritmes i les possibles dificultats i/o
problemes emergents que puguin sorgir. Concretament, veure què funciona i què no funciona i
analitzar de quina manera s'està donant resposta als objectius i mesures platejats inicialment.
A la llum d'aquesta primera avaluació de mig terme, s'identificaran les mesures no
materialitzables i se'n detallarà el motiu pel qual no s'han pogut iniciar. Aquesta informació
servirà per redefinir mesures o implementar mesures correctives en cas necessari per executarles en el tercer, quart i cinquè any del Pla.
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2.1.1.

Temporalització

Eix 1: Alfafar COMPETENT
INFORMACIÓ
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

1

Servei d' Informació Juvenil sobre: educació i formació, mobilitat

x

x

x

x

x

internacional, ciutadania i convivència, participació social,
beques, ocupació, lleure i lleure, cultura i art.
2

Servei de tramitació del Carnet Jove

x

x

x

x

x

3

Programa d' orientació per facilitar l' elecció de l' itinerari

x

x

x

x

x

formatiu.

FORMACIÓ
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

4

Programa Jove Oportunitat (JOOP)

x

x

x

x

X

5

Servei d' orientació

x

x

x

x

x

6

Sala d' Estudi

x

x

x

x

x

7

Cursos d'idiomes

x

x

x

x

x

8

Cursos i talleres de TICs

x

x

x

X

OCUPACIÓ
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

9

Servei d' informació i assessorament sobre Garantia Juvenil

x

x

x

x

x
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10

Foment de la formació permanent per a l' ocupació

x

x

x

x

X

11

Suport en la recerca de feina

x

x

x

x

x

12

Participar en la creació d' una borsa de treball per a joves.

x

x

x

x
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Eix 2: Alfafar INCLUSIVA
IGUALTAT
Nº

Mesura-Acció

2022

13

Realització de tallers relacionats amb masculinitats igualitàries, x

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

construcció de la feminitat, models de relacions saludables,
identificació de micromasclismes, prevenció de la violència de
gènere, i d' autoestima i autodefensa.
14

Suport en el servei d' orientació sobre igualtat de gènere i
educació afectiu-sexual.

15

Col·laborar en les campanyes promogudes per l'Àrea d'Igualtat
que reflecteixen la importància de les cures en la societat i en la
vida de les persones.

16

Promoure la formació en temes d'igualtat de gènere a les/us x
col·laboradores/es de joventut.

INCLUSIÓ I COHESIÓ
Nº

Mesura-Acció

17

Promoure activitats i serveis destinats a la joventut en els

2022

diferents barris d'Alfafar, mitjançant l'ús d'instal·lacions
municipals en desús o amb disponibilitat per a això.
18

Realització de campanyes informatives i tallers participatius en
matèria de prevenció del Bullying, dins i fora de l' àmbit formal.

19

Campanyes informatives i tallers participatius en matèria de
migracions i interculturalitat.
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20

Tallers

i

activitats

participatives

que

promoguin

la

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

intergeneracionalitat, en la qual les persones joves interactuïn i
comparteixin aprenentatges amb altres generacions
21

Garantir l' accés i la participació a les activitats desenvolupades
per l' Àrea de Joventut d' aquelles persones amb dificultats de
qualsevol índole, afavorint la integració social i la no
discriminació.

22

Campanyes de sensibilització sobre temes LGTBIQ+, realitzant
cursos i tallers sobre trencar estereotips, respecte a la diferència
i identitats col·lectives.

CONCILIACIÓ FAMILIAR
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

23

Promoció i gestió del “Campus d’Estiu”

x

x

x

x

x

24

Projecte “Som el Futur”

x

x

x

x

x

25

Promoció d'activitats per a les persones joves amb càrregues

x

x

familiars mentre els/les fills/es disposen d'un espai de
conciliació familiar

MOBILITAT I TRANSPORT
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

26

Impuls i gestió d’ajudes al transport per a estudiants

x

x

x

x

x

27

Cooperació en “l'Estratègia de Desenvolupament Urbà

x

x

x

x

x

x

x

x

Sostenible Integrat" (EDUSI)
28

Col·laboració en projectes internacionals promoguts pel
programa Erasmus+ i la xarxa EuroDesk.

x

Pla Municipal de Joventut de Alfafar 2022-2026

HABITATGE
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

29

Informació i assessorament sobre les anècdotes destinades a la

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

joventut en matèria d'habitatge a nivell nacional, autonòmic i
local
30

Difusió de les convocatòries de lloguer d'habitatge públic,
habitatge social i de promocions de VPO a través dels canals de
comunicació de la Regidoria de Joventut

31

Elaboració d' una guia de recursos per a la recerca de lloguer
compartit.
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Eix 3: Alfafar PARTICIPANT
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

32

Programa d'Educació per a la Participació que engloba els x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2022

2023

2024

2025

2026

projectes:

33

-

“Activa la teua ciutat”

-

"Joves Actius"

-

Corresponsals Juvenils

Associacionisme i voluntariat present en fires i esdeveniments x
organitzats per l'Àrea de Joventut

34

Fòrum Jove

RESPONSABILITAT SOCIAL
Nº

Mesura-Acció

35

Suport en la creació d' un Comitè de Joventut

x

x

x

36

Projecte de voluntariat juvenil

x

x

x
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Eix 4: Alfafar SALUDABLE
HÀBITS DE VIDA SALUDABLE
Nº

Mesura-Acció

2022

37

Incentivar l'oci esportiu entre la joventut mitjançant donar a

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

conèixer i participar en les diferents instal·lacions i
esdeveniments esportius municipals
38

Promoure la creació i el manteniment d'instal·lacions esportives

x

públiques a l'aire lliure: SkatePark, Multipista
39

Cooperació amb el Programa “Camins Escolars d’Alfafar”

40

Tallers

d'Alimentació

Saludable:

trastorns

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

alimentaris, x

x

sedentarisme i obesitat, desmitificació de dietes, nous models
d'alimentació, alimentació esportiva, valoració i diversitat de
cossos...
41

Col·laboració amb el Programa de promoció d'hàbits Saludables
"Alfafar Camina"

SALUT INTEGRAL
Nº

Mesura-Acció

42

Tallers sobre Creixement personal i Salut mental i prevenció del

2022

suïcidi
43

Informació, assessorament i formació en matèria d' addiccions
a substàncies i comportamentals.

44

Campanyes informatives i tallers relacionats amb la salut sexual
intel·lectiva , ETS, VIH i altres riscos.

Pla Municipal de Joventut d’Alfafar 2022-2026

Eix 5: Alfafar CULTURAL
ART I CULTURA
Nº

Mesura-Acció

45

Laboratori de creació artística, promovent l' ús d' espais públics

2022

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

x

x

per a creació i exhibició.
46

Impulsar iniciatives artístiques a través de concursos i certàmens x
locals.

47

Festival d' Art Urbà

x

x

x

x

x

48

Tallers de teatre i expressió corporal

x

x

x

x

x

49

Tallers d'Arts Plàstiques i Visuals (fotografia, pintura, ceràmica)

x

x

x

x

50

Falla Juvenil

x

x

x

x

51

Saló del Manga

x

x

OCI I TEMPS LLIURE
Nº

Mesura-Acció

2022

2023

2024

2025

2026

52

Programa “Oci i Punt”:

x

x

x

x

x

-

Alfafar Fresc

-

Túnel del Terror

-

Escape Room Carnaval

53

Jornades "Gamer"

x

x

54

Sortides i excursions en períodes no lectius:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

55

-

“Estiu Jove”

-

“Anem a la neu”

Programa de lleure alternatiu nocturn mensual
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56

Celebració de dies internacionals

x

x

x

x

x

57

Fomentar trobades en col·laboració amb altres centres de x

x

x

x

x

joventut nacionals i internacionals
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Eix 6: Alfafar SOSTENIBLE
SOSTENIBILITAT
Nº

Mesura-Acció

58

Tallers

i

activitats

2022
que

involucren

els

Objectius

de x

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Desenvolupament Sostenible (ODS)
59

Participació en el projecte "Horts urbans ecològics"

60

Programa educació ambiental a partir de tallers de respecte al x
medi ambient i el canvi climàtic.

61

Campanyes d' informació i divulgació de temes relacionats amb x
la sostenibilitat, el reciclatge i reutilització creatius i el consum
responsable i de proximitat.
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2.2.

Seguiment i avaluació del Pla

L´avaluació permet mesurar l´efectivitat de la intervenció pública realitzada amb la
implementació del Pla de Joventut. Aquesta avaluació del Pla s'ha de focalitzar en l'estudi de la
consecució dels objectius marcats al mateix document estratègic sobre la joventut. L'avaluació
del Pla ha de donar resposta a multiplicitat d'interrogants que permetran no sols conèixer el
grau d'implementació del Pla de Joventut sinó també identificar l'eficàcia de les mesures
implementades i el seu impacte real a la societat.
Per fer-ho, durant el primer trimestre d'implementació del present Pla, des de la Regidoria de
Joventut es proposarà un llistat d'indicadors referits als objectius del pla i una escala
d'implementació que permeti identificar el grau de desenvolupament de les actuacions o
programes previstos.
Per a l'avaluació es proposa un monitoratge dels programes i accions descrites al document que
es presenta i dues avaluacions puntuals; una primera avaluació a l'equador del Pla que permeti
conèixer el grau d'implementació, les dificultats i les limitacions per poder reorientar o
reformular les accions a desenvolupar, i una altra avaluació un cop finalitzats els cinc anys de
vigència d'aquest per esbrinar l'impacte del Pla de Joventut 2022-2026.

PLA DE SEGUIMENT
Per al monitoratge del Pla es proposa la sistematització de la descripció de l'activitat realitzada
i dels principals resultats obtinguts a la mateixa. Per fer-ho, es considera necessària l'elaboració
d'unes fitxes de registre a emplenar després de l'aplicació de cada programa, projecte o activitat.
Les fitxes de registre han de contenir com a mínim 4 apartats: un descriptiu, un quantitatiu, un
qualitatiu i un avaluatiu. Aquestes fitxes seran desenvolupades el primer trimestre de la
implementació del Pla juntament amb els indicadors per avaluar-lo.
Les plantilles d'aquestes fitxes de registre i monitoratge de resultats seran lliurades als
responsables de cada acció per ser emplenades per qui realitza l'activitat i el seguiment
d'aquesta. La informació recollida per la Regidoria de Joventut en aquestes fitxes de registre
s'incorporarà a la memòria anual d'activitats de Joventut per al registre.
Per facilitar el seguiment i la posterior avaluació i visibilitzar el grau d'implementació del Pla es
proposa la utilització d'una escala d'implementació de les accions planificades en aquest
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document, segons el nivell d'execució en què es troba cadascuna, a la memòria anual.
L'assignació d'un nivell d'implementació segons l'escala que es descriu a continuació es
realitzarà per part de la Regidoria de Joventut.
L'escala té sis nivells possibles d'implementació per a cadascuna de les accions descrites al
present document: desestimada, no iniciada, iniciada, consolidada, finalitzada i avaluada. La
primera opció és l’acció desestimada. Aquesta categoria fa referència a les accions que no es
duen a terme per múltiples motius que es resumeixen en la manca de viabilitat econòmica,
jurídica o tècnica de l’acció en qüestió. L'acció desestimada no es durà a terme al Pla. La segona
posició de l'escala és l'acció “no iniciada”, la qual no s'ha engegat en el període analitzat, però
està prevista la seva execució durant el període de vigència del Pla. La tercera posició a l'escala
és l'acció “iniciada”. Aquest nivell l'ocupen aquelles accions que s'han iniciat recentment i encara
no hi ha resultats d'execució. La quarta posició a l'escala és l'acció “consolidada”, en què es fa
referència a accions que es troben en un nivell d'implementació avançat (hi pot haver resultats
parcials d'impacte). A la cinquena posició a l'escala trobem l'acció “finalitzada”, en què l'acció
s'ha desenvolupat completament i es considera tancada. I, finalment, a la sisena posició de
l'escala es troba l'acció “avaluada” per a aquelles accions que s'ha realitzat la fitxa de
monitoratge prèvia a la seva avaluació.
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AVALUACIÓ DEL PLA
Tal com avançava a l'inici de l'apartat, l'avaluació del Pla s'elabora en dos moments; un a
l'equador i un altre en finalitzar la vigència del Pla.
L’avaluació intermèdia es realitzarà després de la finalització del tercer Exercici del Pla. En aquest
primer acte, es realitzarà una avaluació interna de les mesures desenvolupades fins aquell
moment, es valorarà el grau d’implementació i els seus ritmes i es reflexionarà sobre els límits i
problemes emergents en el procés d’implementació.
Després d'aquesta primera avaluació, es podrà integrar, modificar o eliminar mesures per
aproximar-se a una anàlisi de la seva contribució als objectius establerts al Pla. L'àrea
encarregada de dur a terme l'avaluació intermèdia és la Regidoria de Joventut en coordinació
amb la Comissió Inter-àrees. La segona avaluació es realitzarà després del cinquè exercici
coincidint amb la fi del Pla.
De forma complementària a aquest Pla, la Regidoria de Joventut ha utilitzat totes les accions
orientades a la joventut presentades per altres Plans Municipals, els seus responsables i el seu
cronograma per tal de fomentar la transversalitat i coherència de la política municipal de
joventut i facilitar-ne el seguiment .
En aquelles accions en què la Regidoria de Joventut no n'és la responsable, la pròpia regidoria
realitzarà el Seguiment de les actuacions i es presentarà com a agent garant que les accions es
duguin a terme. Aquest Seguiment es realitzarà en el marc de la Comissió Inter-àrees.
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