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1. Introducció  

El procés d’elaboració de I Pla Local de Joventut s’inicia a finals de l’any 2021 

arrel de la incorporació de la tècnica de joventut a la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament, qui té com a funció prioritària la realització del mateix a partir dels 

recursos i formacions oferides per part dels professionals de la Xarxa Jove en 

aquest àmbit així com a partir de la realització d’un primer anàlisi de la realitat 

juvenil del municipi a partir de bases secundàries.  

Vist que l'ajuntament d'Almenara està dins la línia nominativa de subvencions de 

l'Institut Valencià de la Joventut S5277000 "Pla de finançament concertat amb 

les entitats locals", dels pressupostos de la Generalitat 2021. 

Vist que la base cinquena d'aquesta convocatòria, Resolució de 12 de març de 

2021, publicada en el DOGV de 23 de març de 2021, sobre activitats a realitzar 

inclou, entre altres, la realització d'un Pla Jove Territorial que incloga anàlisi de 

la realitat del municipi, realització d'un Fòrum Jove i redacció i aprovació 

d'aquest. 

 

Es proposa: 

 

Desenvolupar el Pla municipal de Joventut que ha de recollir els següents 

elements: 

- Diagnòstic que consisteix en la recopilació de dades per a l'elaboració 

dels serveis i d'oci educatiu mitjançant la plataforma Umbraco, a més en la 

recopilació de dades estadístiques de les persones joves del territori i enquestes 

de necessitats, demandes i interessos dels mateixos jóvens. També, entrevistes 

a professionals de joventut i persones rellevants de l'àmbit territorial. Per aquesta 

raó, l'ajuntament d'Almenara es compromet a la realització d'un "Fòrum Jove" de 

forma anual com a mecanisme de participació i d'avaluació del pla. 

- Fòrum Jove on es realitzaran les presentacions dels resultats del 

diagnòstic a les diferents entitats professionals i grups de joves del municipi, i 
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per últim, la generació de debat i recollida de propostes sobre el diagnòstic 

presentat amb els diferents col·lectius i organització del Fòrum Jove. D'aquesta 

manera, l'ajuntament d'Almenara es compromet a participar en el diàleg 

estructurat i en conseqüència en la viabilitat tècnica perquè els fòrums joves 

siguen vinculants. 

L'article 38 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de 

joventut, esmena que un Pla ha d'establir mesures relatives als àmbits específics 

en matèria de joventut. En aquest sentit, l'Estratègia Valenciana de la Joventut 

(en endavant, EVJ) estableix que un Pla ha de tindre uns àmbits, serveis i 

programes mínims d'intervenció per a garantir la integralitat. Els programes 

mínims són els que estan inclosos en les Resolucions i són els següents: 

  

○ Educació en la participació 

○ Consells de joventut 

○ Oci educatiu 

○ Voluntariat 

○ Educació en valors 

○ Carnet Jove 

○ Bones pràctiques 

○ Informació juvenil 

 

Ens adherim així a L'EVJ, per a realitzar aquest pla de joventut que tindrà una 

duració de 4 anys i que estableix certes línies respecte dels Plans territorials de 

joventut.  

 

L'Ajuntament d'Almenara s'encarregarà de constituir un grup tècnic, format pel 

tècnic/a de Joventut per poder elaborar el pla de manera integral i transversal. El 

Pla Jove és part de les polítiques de l'entitat, i amb tal raonament, és important 

la col·laboració de l'entitat amb el personal tècnic de joventut.  

 

Presentar i elaborar aquest Pla Jove, té el seu origen en la necessitat per part 

del municipi d'Almenara de donar resposta a les necessitats dels i les joves, 

unificant les actuacions que promoguen l'aplicació d'activitats enfocades en el 

desenvolupament, formació, educació en valors i la bona convivència dels joves 
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de la localitat, així com, implicar la joventut en el seu disseny, planificació, 

desenvolupament i avaluació.  

2. Senyes d’identitat 

2.1  Justificació  

Amb l’objectiu d’elaborar el present Pla Jove per al desenvolupament i 

implementació de polítiques públiques de joventut, aquest ha de contribuir a que 

la formulació de les polítiques de joventut es realitzen sota uns criteris d’eficiència 

i eficàcia, tot i assegurant la qualitat de les mateixes en el marc del territori 

d’Almenara, així com vetllar per les particularitats i especificitats del municipi i 

desenvolupar d’aquesta manera un treball amb coherència respecte a la identitat 

del mateix.  

Per tant, amb el propòsit d’implementar polítiques públiques de joventut al 

territori i incidir en la realitat juvenil, es presta atenció atesos els cinc principis 

rectors bàsics i les directrius de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la 

Generalitat, de polítiques integrals de joventut d’integritat, transversalitat, 

proximitat, universalitat i igualtat. Les quals es desenvolupen més endavant en 

l'apartat 2.3 missió, visio i valors. 

2.2 Context territorial  

El Municipi d'Almenara, província de Castelló a la Comunitat Valenciana 

(Espanya), pertany a la comarca de la Plana Baixa. La seua població censada 

en 2022 és de 6.731 habitants.  

Si bé la població i el topònim actual és d'origen àrab, existeixen vestigis de les 

civilitzacions Ibera, romana i musulmana. Almenara va ser un port romà molt 

important. L'any 1238 Jaume I va assetjar Almenara com a lloc estratègic per a 

conquistar València. Va ser cap d'un comtat format per Quart, Quartell, 

Benavites, Xilxes i La Llosa. També va ser lloc estratègic en lluites posteriors 

com la Guerra de la Independència i la Guerra Civil.  
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L'activitat econòmica principal en l'actualitat són els serveis, seguits per 

l'agricultura, principalment el sector dels cítrics, amb la presència de diversos 

importants magatzems de manipulat d'aquests. Altres activitats són la 

construcció i indústria, encara que en menor mesura.  

Almenara té el seu origen en la falda del castell i la seua estructura urbana té un 

esquema en forma de quadrícula perfectament fortificada, amb angles 

flanquejats per quatre torres i altres dues en el centre, que amb el pas del temps 

han sigut desbordades per edificacions extramurs, formant barris annexos. Molt 

pròximes al nucli urbà tenim les ruïnes del castell.  

Amb un clima mediterrani i un relleu molt variat que passa de la muntanya fins a 

la marjal, llacunes i platja en la riba de la mar, la població se situa a 26 m. d'altitud. 

El nucli urbà està situat en la falda de la muntanya del castell, envoltat per horts 

de cítrics. Posseeix gran part de la seua naturalesa encara verge, tant en la part 

de muntanya com en la part de costa destacant la marjal d'Almenara.  

2.3 Per què és necessari el Pla en el territori?  

Les persones joves es constitueixen com l´impuls del canvi social, com les 

propulsores del futur i protagonistas del present. Són subjectes actius en la 

construcción del seu propi projecte de vida. Les polítiques que es conceben des 

d´un punt de vista generalista, o que han estat dissenyades sense la 

participación i implicació de la juventut, no resulten coherents ni eficaces a l´hora 

d´atendre les dificultats a les quals s´enfronten les persones joves. 

Les línies per al disseny i implementació de les polítiques juvenils d'Almenara 

segueixen les pautes de treballar per a la joventut i amb la joventut. 

 

Aquest tipus de polítiques han de girar entorn dels i les joves i han de ser el punt 

central de referència. Fomentar la proximitat als mateixos i les mateixes, donar 

respostes reals a les seues necessitats, posar en contacte a les seues diferents 

realitats, ser integradores de la seua diversitat, proporcionar no sols serveis o 

activitats, sinó capacitats i habilitats per a construir els seus propis itineraris 

vitals. 
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S’han utilitzat metodologies participatives creatives que permeten una constant 

adaptació de les accions a la seua realitat. La finalitat de la nostra metodologia 

participativa és la de generar un procés de reflexió compartida entre la joventut 

del municipi. Aquest procés busca produir un coneixement compartit entre els 

joves sobre les característiques concretes de la realitat que viuen quotidianament 

i, també, sobre la manera com volen que aquella siga en els pròxims anys.  

 

Les fases d’aquest Pla Jove consisteixen en fer una anàlisi de la realitat del 

territori des de diferents punts de vista que reflecteix la visió de la joventut, del 

personal polític, del personal tècnic i les persones clau que intervenen en la 

joventut o les seues actuacions afecten de manera transversal a aquesta, per tal 

de detectar les necessitats i demandes de la joventut. Des d’aquesta anàlisi es 

realitza un diagnòstic que recull un conjunt d’actuacions que donen resposta 

mitjançant accions i intervencions en referència als àmbits que afecten les 

persones joves i es finalitza amb una avaluació des de les diferents perspectives 

involucrades 

2.4 Marc normatiu  

L’elaboració del Pla s’emmarca en un context normatiu el qual assegura el seu 

desenvolupament dins d’un procés estructurat que replega els principis bàsics 

de les polítiques de joventut en tots els àmbits i el dota de coherència. Un procés 

contextualitzat i adaptat a la realitat juvenil de la localitat on s’emmarca.  

Aix, el context normatiu de les pol tiques de joventut en el que es fonamenta 

aquest Pla es pot emmarcar en els seg ents nivells:  

- Internacional  

• Convenció dels Drets del Xiquet.  

• Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.  

• Pla d’Acci OIJ 2016- 2021.  

• Llibre blanc de Pol tiques P bliques de Joventut. Organisme Internacional  
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de la Joventut amb la col·laboraci de l’Institut Nacional d’Administraci P 

blica (INAP) i el Centre Llatinoameric sobre Joventut (2018).  

- Comunitari 

• Llibre blanc de la Joventut. Comissi Europea (2001).  

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

- Estatal  

• Constitució Espanyola. Article 9.2 i Article 48 pels quals es promouen les 

condicions per facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 

política, econòmica, cultural i social.  

• Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes 

socials per la qual es crea l’Agència Nacional Espanyola per a l’aplicació 

del programa comunitari “La Joventut amb Europa”.  

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

Joventut.  

- Autonòmic  

• Llei 5/1982, d'1 de juliol, Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Article 49, apartat 25.  

• Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 49, apartat 25.  

• Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets y garanties 

de la Infància y la adolescència.  

• Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals 

de Joventut. Modificada en el art 1, 35 I 17 per la Llei 3/2020 de 30 de 

desembre de la Generalitat, de mesures fiscals, gesti administrativa i 

financera i d’organitzaci de la Generalitat 2021.  

• Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa 

reglament riament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, 

de Joventut de la Comunitat Valenciana.  



 9 

• Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ). 2019. Que es constitueix com 

l’instrument de planificaci de les pol tiques de joventut en la Comunitat 

Valenciana amb una vigència de 5 anys.  

 

2.5  Missió, visió i valors   

El Pla Jove no es configura cm un document estàtic, sinó como un projecte 

dinámic i viu, de continua revisió i adaptació, que en la mesura que siga possible, 

s'articulara per a donar resposta als objectius generals plantejats i a les 

necessitats detectades de la población jove de la localitat d‘Almenara. 

Secundades des de les institucions públiques assumint un paper corresponsable 

juntament amb els i les joves, que posen els instruments necessaris al servei de 

les seues problemàtiques, que contribuïsquen a generar confiança 

intergeneracional, permetent incorporar la visió de tots i totes a la construcció 

social. 

L ́actuació de la Regidoria de Joventut es desenvolupa tenint en compte un 

seguit de valors que determinen cap a on cal encarar les polítiques de joventut 

del municipi. Com es descriu en la llei 15/2017 del 10 de novembre i a la qual 

ens adherim en aquest Pla Jove. 

A continuació es presenten els principis rectors de les polítiques de Joventut: 

Integralitat: les necessitats de les persones joves estan emmarcades en mbits 

tem tics molt diversos, com poden ser la formació i l’ocupació, la participació, la 

cultura, la salut, etc. Per tant, s imprescindible desenvolupar unes pol tiques de 

joventut que tinguin en compte aquesta naturalesa heterog nia per tal de satisfer 

de manera efectiva les necessitats dels i de les joves. I, en aquest sentit, s’interv 

o s’actua sobre totes les rees de la vida de les persones joves, tractant de 

dissenyar pol tiques integrals perqu s’ocupen de tots els mbits vitals i socials de 

la joventut.  

Transversalitat: no tan sols des de l’ rea de Joventut es duen a terme pol tiques 

de joventut, sin que totes les rees i regidories d’una forma directa o indirecta 
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duen a terme accions relacionades, que es coordinen amb el departament de 

joventut, des d’on s’aporten els criteris t cnics, el coneixement de la realitat 

juvenil, la visi dels joves, les seves necessitats... Per tant, la incorporaci de la 

perspectiva juvenil a altres rees de l’Ajuntament s fonamental per tal de generar 

unes pol tiques de joventut adequades i eficients. La coordinaci en aquest sentit 

resulta de gran import ncia per a impulsar una atenci a les persones joves que 

tingui en compte la diversitat de les seves demandes i necessitats.  

Es treballa doncs transversalment des de totes les rees per tal d’incidir en tots 

els mbits de la vida dels joves; i aix vol dir per tant, que el Pla Local de Joventut 

que presentem s un pla integral de tot l’Ajuntament d’Almenara.  

Proximitat: aquest criteri consisteix a garantir la igualtat d’oportunitats i 

combatre les desigualtats socials, estructurals i conjunturals, mitjan ant la 

promoci de les habilitats per a la vida, l’aposta per l’oci educatiu i l’educaci no 

formal, com a instrument fonamental per a la inclusi social.  

Universalitat: l’estructuraci de pol tiques de joventut te un caracter universal i 

s’adre a a totes i cadascunes de les persones joves de la localitat sense cap 

tipus de distinció, des d’una perspectiva equitativa i a trav s dels mecanismes 

oportuns que garantisquen la igualtat d’oportunitats entre la poblaci juvenil.  

Igualtat: aquest criteri consisteix en impulsar la creaci de pol tiques de joventut 

que es fonamenten en la igualtat real entre dones i homes, amb perspectiva de 

g nere, i en la promoci de la diversitat com un valor per si mateix. A trav s d’aquest 

principi es vetlar pel foment de pol tiques juvenils orientades a reduir les diverses 

desigualtats existents entre la poblaci jove, aix com aquelles relaciones amb una 

perspectiva de g nere en el proc s de construcci del seu propi projecte de vida a 

nivell personal i social. Les actuacions administratives s n compatibles amb una 

discriminaci positiva si aquesta es justifica per una situaci de desigualtat material, 

cerca la igualtat real i facilita la integraci social.  

Inclusiu: Al departament de joventut, garantim la igualtat d’oportunitats a tota la 

joventut en les activitats que programem, ja que tota la joventut t el dret a gaudir 

d’activitats d’oci educatiu, sigui quina sigui la seua condici personal. Per 
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assegurar aquesta igualtat d’oportunitats les activitats del present Pla s n 

completament inclusives.  

Cooperació: el foment de la cooperacio entre las/les joves i el organismes 

institucionals es un element imprescindible per tal de fomentar l’apoderament 

individual i de grup, aixi com per desenvolupar l’empatia, la solidaritat i el 

sentiment de pertinen a.  

Participaci activa: des del Departament de Joventut de l’Ajuntament es 

considera que les persones joves han de ser agents actius en el plantejament i 

desenvolupament de les actuacions i pol tiques de joventut. Per tant, es treballa 

des de la perspectiva que els i les joves no s n simples usuaris dels serveis o 

activitats, sin part activa de la seva configuració.  

Qualitat: la qualitat s un element que dep n de diversos factors, alguns dels quals 

ja hem comentat: capacitat de detectar les necessitats i problem tiques que cal 

treballar, disposici de recursos suficients per a desenvolupar les actuacions 

necess ries, consolidaci del treball interdepartamental, etc.  

2.6 Col·lectius destinataris   

No existeix una definició internacional universalment acceptada del grup d'edat 

que comprén el concepte de joventut. No obstant això, amb finalitats estadítiques 

la organizació de les Nacions Unides, entén que la joventut comprén el rang 

d'edat entre els 15 i els 24 anys. 

Cal especificar que, aquest concepte es fonamenta merament en criteris 

temporals o cronològics en funcio de l'edat, per la qual cosa la definició del mateix 

es revela com a insuficient, ja que la joventut és un procés multifactorial que 

engloba molts altres factors que van des de la maduresa física, social i 

psicològica de la persona, la formació i ocupació, autonomia i independència, 

així com la construcció d'una identitat pròpia, criteris que resulten difícilment 

classificables en apartats que únicament mesuren variables cronològiques.  

Per tot això es pot dir que el concepte de joventut aquesta en continu procés de 

transformación i que aquest ha anat evolucionant de manera gradual al llarg dels 



 12 

añus. La joventut s'ha deixat de concebre com una mera etapa de transició des 

de la infància a la vida adulta, sinó que es reconeix com una etapa plena en la 

qual la persona viu un període ple de noves experiències, creixement i 

enriquiment tant personal com social. La joventut és una etapa evolutiva i vital 

consolidada a la qual s'ha de prestar la atenció que mereix.  

Com ja s'ha fet referència la joventut és un terme o concepte en contínua 

transformació que tracta d'adaptar-se als gustos, diferents inquietuds, 

preocupacions i, en definitiva, a la realitat més actual i precisa de les persones 

que comprenen aquesta área. És per aquest motiu pel qual, en l'actualitat la 

joventut no es comprén únicament dels 15 als 24 anys com s'ha indicat al 

començament del epígraf sinó que, la realitat social i cultural en la qual estem 

immersos i immerses ens fa comprendre la joventut dels 12 anys fins als 30 anys 

de edat per la llei Llei 15/2017 del 10 de Novembre, de joventut de la Comunitat 

Valenciana, sent a més la tendència a l'alça i no al contrari.  

Aquest I Pla de Joventut abasta diferents grups destinataris, intentant ajustar a 

les seues necessitats, situació vital i realitat social concreta les accions que en 

él es recullen. Per això farem referencia als rangs d´edat en els següents franges: 

12 – 17 anys, 18 – 23 anys i 24 – 30 anys. 

3. Anàlisi de la realitat  

El procediment metodològic per a la seua elaboració ha sigut el següent: 

 

• Realitzar un estudi diagnòstic de la situació de la joventut d'almenara. Per 

això, s'ha elaborar una articulació metodològica que permeta abordar tots 

els elements d'una forma global.  

• Aquesta presenta una metodologia seqüencial, és a dir, la investigació es 

divideix en diferents fases, però interrelacionades. Les fases serien les 

següents: Diagnòstic, on dins d'aquest trobem la geografia física, 

localitats limítrofes, transports, estadístiques de població i dades 

d'ocupació. D'altra banda, tindríem el Procés Participatiu, Planificació de 

les Intervencions i una Evaluació. 
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• El seu objectiu principal és identificar les necessitats, preocupacions i 

problemes als quals s'enfronten les persones joves de la zona d’acció i 

també, establir eixos d’acció que ajuden a donar resposta a les 

necessitats detectades. 

 

L'anàlisi i estudi diagnòstic ens facilitaran el poder conéixer en profunditat el perfil 

de les persones joves d'Almenara. 

 

3.1.  Diagnòstic  

El diagnòstic és una de les parts més importants del Pla, ja que aporta totes 

aquelles dades necessàries per a comprendre la situació actual dels municipis i 

a partir d'aquesta informació es comença a treballar les diferents línies 

d'actuació. 

 

3.1.1 Geografia física 

FITXA MUNICIPAL ALMENARA - EDICIÓ 2022  

(Gràfica 1) 

 

Font: Institut Valencià d´Estadistica 

 

Ara bé, una vegada situat el municipi geogràficament, cal destacar que tant el 
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Almenara com la comarca han estat històricament representats per l’agricultura 

com a principal motor econòmic, sent els cítrics el producte més explotat. 

 

3.1.2 Localitats limítrofes 

 

- Noreste: Vall de Uxó 

- Norte: Vall de Uxó i La Llosa 

- Oeste: Sagunt i Cuart de les Valls 

- Este: Mar Mediterráneo  

- Suroeste: Quartell  

- Sur: Benavites i Quartell 

- Sureste: Benavites i Sagunt 

 

Integrat a la comarca de Plana Baixa, se situa a 33 quilòmetres de la capital 

provincial. El terme municipal està travessat per-Autopista del Mediterrani (AP-

7), per l'Autovia del Mediterrani (A-7) i per la carretera nacional N-340, entre els 

pK 942 i 945. Almenara se situa en la transició entre plana de la Plana, al nord 

del terme i la comarca natural de la Vall de Segó, on se situa el poble i les millors 

terres, encara que administrativament s'enquadra en el sector més meridional de 

la Plana Baixa, entre la costa mediterrània i els contraforts de la Serra de 

Espadán.  

 

El terme, predominantment pla al sud i a l'est, és més accidentat cap al nord i, 

sobretot, a l'oest, on s'alça la Muntanya de la Frontera (369 m). Al nord del nucli 

urbà s'alça el turó del Castell (175 m) i a l'est del ferrocarril, a tan sols 2,5 km de 

la mar, s'alcen les muntanyes Puig del Cid (110 m) i Montanya Blanca (92 m). La 

costa, de més de 3 quilòmetres, és baixa i arenosa i entre aquesta i la terra ferma 

s'estén la marjal, aprofitat des de mitjan segle XIX per al cultiu d'arròs, i que està 

separat de la platja de Casablanca per una estreta restinga. 

El poble s'alça a 74 metres sobre el nivell de la mar.  

 

El terme està drenat pels barrancs de la Murta i el Arquet, al sud, i els de 

Covatelles i Talavera al nord. Tots ells desapareixen entre les marjals, sense 

arribar a desguassar a la mar. La superfície forestal està restringida a la zona 
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alta i inaccessible de les muntanyes, i està constituïda per pins, romer, argilaga 

i ginesta; i a la marjal, on creixen jonqueres. 

 

 

3.1.3 Transports 

 

Pel terme d´almenaara circulen les següets carreteres: 7 

A-7, que enllaça, Algesires amb Barcelna. AP-7 que enlaça Algecires amb 

França a la Jonquera. CV-232 que enllaça A7 amb Nules.  

 

Té també servei ferroviari a través de la línia C-6 del Rodalia de València que 

opera Renfe 

 

3.1.4 Dades estadístiques de población 

 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ – DADES A 1 DE GENER DE 2021 

(Gràfica 2) 

 

 

Font: Institut Valencià d´Estadistica 

 

En la taula s’observa que la població del municipi ha tingut un creixement 

en els últims anys, havent arribat al seu punt màxim entre els anys 

2020 i 2021. Així mateix, ens l’anys 2015, 2016, 2017 i 2018 s’observa una 

caiguda de població censada al municipi, que torna a pujar l’any 2019. 

 

 

POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2021 PER SEXE I EDAT – 2021 

(Gràfica 3) 
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 Font: Institut Valencià d´Estadistica 

 

En la piràmide de dalt es recull la població censada en data 1 de gener de 2021 

per edat i sexe al municipi d’Almenara. Fent una primera observació es pot 

confirmar que no hi ha molta diferència entre la població de gènere masculí i 

femení, sent únicament un 1% més d’homes que dones censats a la localitat. 

 

Població total 6731 

- Hombres 3372. 

- Mujeres 3359. 

 

Franja de edad de 12 a 30 años  

- Hombres 655 persones. 

- Mujeres 603 persones. 

- Entre 12 – 16 anyns 349 persones. 

- Entre 17 – 22 anys 383 persones.  

- Entre 23 – 30 anys 526 perosnes. 

 

3.1.5 Dades estadístiques dócupació 

 

PERSONES AFILIADES A LA SS – DADES A 31 DE MARÇ 2021 

(Grafica 6) 
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Font: Institut Valencià d´Estadistica 

En aquesta gràfica s'observa una diferència entre homes i dones, en la qual els 

homes han estat en els anys 2018, 2019 i 2022 en major mesura afiliats a la SS 

que les dones. L'any 2021 això canvia i per poca diferència són les dones les 

que es troben per damunt en les xifres de situació d'alta en la SS. Sent finalment 

en 2021 quan la tendència torna a estar a la baixa per a les dones. 

 

EMPRESES INSCRITES EN LA SS – DADES A 31 DE MARÇ DE 2021 

(Gràfica 7) 

 

 

Font: Institut Valencià d´Estadistica 

En aquesta gràfica es mostra clarament com en el municipi d'Almenara, el sector 

serveis està per damunt de la construcció, indústria i agricultura. 
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➢ Recursos d’ocupació  

Pel que fa als diferents recursos amb els que compta el municipi d’Almenara de 

respecte a l’ocupació destaquen:  

- Agent de Desenvolupament Local (ADL), que és la persona encarregada de 

executar accions en pro de l’ocupació, oferint tot tipus d’informació sobre 

subvencions, ofertes, servei a empreses, organismes i institucions, etc.  

- Programes d’inserció laboral de la Generalitat que es poden aplicar o 

s’apliquen al territori:  

- EMCUJU, que és el programa de subvencions destinat a la contractació de 

persones joves qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional 

de Garantia Juvenil  

- EMPUJU, que és la subvenció destinada a la contractació de persones joves 

beneficiàries del Sistema de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana.  

- AVALEM JOVES, que és el Pla integral de formació i ocupació per a joves, 

dissenyat per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç 

i Treball, i el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb la finalitat de millorar 

l’ocupabilitat de les persones joves.  

- LABORA, que és un servei dirigit a millorar l'empleabilitat de la joventut de la 

Comunitat Valenciana, mitjançant l’orientació especialitzada per a joves: Ofertes, 

formació, ajudes a la contractació, ajudes a l’autoocupació, mobilitat a Europa... 

A més a més, compta amb ajudes a la contractació indefinida o de pràctiques 

dirigides a joves qualificats (AVALEM JOVES) d’entre 16 i 29 anys, inscrits en el 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  

 

➢ Recursos sòcio-sanitaris  
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Pel que fa als recursos sociosanitaris dels que disposa el municipi d’Almenara 

de comptem amb:  

- Centre Salut Almenara i Consultori la platja dAlmenaraentre de Salut.  

- Serveis Socials d’Atenció Primària i espesialitzada. 

 

➢ Recursos culturals i esporitus 

- En el municipi hi ha una biblioteca, situada al carrer Còlon número 2. 

- Respecte a espais culturals, Almenara disposa d'un Casal Jove, el museu Vaig 

moldre d´arròs. 

- Sobre teatres, el municipi compta amb dos, un d'ells situat a l'aire lliure auditori 

Vicent Casanova i l'altre sale d´actes del centre municipal de cultura. 

- Quant a instal·lacions esportives, el municipi d'Almenara compta amb piscina i 

pavelló municipal amb diferents pistes. Camp de futbol. Circuit de moto-cross. 

➢ Recursos Educatius 

El municipi d’Almenara compta amb el CEIP Juan Carlos Primer, IES Almenara, 

Escola Infantil Municipal, EPA Paulo Freire 

➢ Recursos Comunitaris 

L'ajuntament d'Almenara ofereix el servei de consulta jove oferint atenció, 

orientació i assessorament psicològic. 

➢ Recursos per a la realització de polítiques de joventut 

A banda de tots els recursos municipals, cal fer menció també a l’adhesió de 

l’Ajuntament a altres recursos i activitats oferides per l’IVAJ a les que ens 

adherim i entre les quals destaca especialment el Programa Xarxa Jove, que 

afavoreix la presència de personal tècnic de joventut en els ajuntaments i la 
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interacció i coordinació d’aquest personal entre ells i amb l’IVAJ per al 

desenvolupament de polítiques de joventut, programes i campanyes dirigides a 

joves.  

3.2 Procés participatiu  

El diagnòstic participatiu s’inicia l’any 2021 amb la recollida d’informació de la 

joventut d’Almenara 

Amb la intenció de fer un pla integral de polítiques de joventut basat en l’estudi i 

la participació de la població jove del municipi, les institucions públiques i 

privades que la conformen i els agents clau participants de la vida d’aquesta, 

s’estructura el procés de realització del document en quatre fases:  

1. La diagnosi participativa. 

2. Les propostes i el fórum jove.  

3. L´analisi dels resultats. 

4. L´aprobació del pla 

El punt de partida és la diagnosi participativa en què es van tenir en compte 

l’opinió, interessos, motivacions, problemes i necessitats de la població jove de 

12 a 30 anys del municipi. Ara bé, per dur a terme aquesta primera fase s’han 

utilitzat diferents mitjans de recollida d’informació entre els quals: enquestes 

a les pròpies persones joves, entrevistes amb personal clau que treballa amb 

joves al municipi i reunions amb el personal polític i tècnic de la localitat.  

En primer lloc, pel que fa a les enquestes realitzades directament a persones 

joves, es van realitzar enquestes en l’Institut del municipi:  

Concretament, a joves entre 12 i 17 anys, a joves entre 18 i 23 anys i, 

finalment, a joves entre 24 i 30 anys.  

A més, es va dur a terme una enquesta per a recollir l’opinió sobre activitats 

d’oci i temps lliure en joves de 17 a 30 anys i també es va organitzar per part 

del Departament de Joventut un I Fòrum Jove  i en el qual es va comptar amb 

l’Opina Jove: una activitat del Consell Valencià de la Joventut, per tal d’ampliar 
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i reforçar la informació ja recollida prèviament per mitjà de les enquestes. 

Per últim, s’ha tractat de col·laborar amb les associacions del municipi que 

inclouen segments de població jove i que han volgut participar en aquest procés. 

En segon lloc, respecte a la valoració de les enquestes i entrevistes realitzades 

al personal tècnic sobre les qüestions relatives a la joventut s’extrau que 

aquests no utilitzen o que participen poc dels recursos destinats a la 

joventut i que la percepció sobre la participació juvenil a nivell general en 

el municipi és molt baixa. I, quant a la valoració i possibles propostes de millora 

respecte al treball amb joves, sols es compta amb una proposta de millora que 

parteix de la implicació de tots els agents per prioritzar la participació de les 

persones joves al territori, treballant de forma transversal i buscant el 

recolzament d’altres agents locals.  

En tercer lloc, pel que fa a la valoració de la informació recollida per mitjà de la 

reunió virtual de participació realitzada amb personal polític del municipi, 

destaca el desconeixement general de la existència de la Xarxa Jove; els 

recursos de l’IVAJ i altres línies d’acció dirigides a la joventut relacionades 

amb ajudes, cursos, activitats, contactes de joventut, informació juvenil, etc.  

En resposta a aquestes carències, plantegen desenvolupar línies que tracten 

de fomentar la participació a través de la programació d’activitats d’oci 

educatiu i temps lliure; la creació d’instal·lacions per a la joventut i la promoció 

del seu ús; el foment de la inserció laboral amb ajudes i formació; la promoció 

de l’esport.  

Per últim, pel que fa a la valoració de les enquestes i entrevistes realitzades a 

informadores i informadors clau, es destaca el pensament que a la joventut li 

falta motivació i sentir que els adults amb qui es relacionen, professorat, 

família i altres referents, es preocupen per elles i ells.  

Quant als estudis, destaquen que han detectat preocupació per part de la 

joventut pels resultats i el llarg recorregut acadèmic per tal d’optar a una feina 

acord amb els estudis realitzats, així com la càrrega de treball i el cost 

d’aquests. Per això, exposen la necessitat de fomentar serveis d’orientació, 
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assessorament i atenció més individualitzada a nivell acadèmic i a nivell laboral 

en tant que també detecten una alta preocupació per part de la joventut de cara 

a la inserció en el món laboral, malgrat haver realitzat una trajectòria 

acadèmica adequada, ja que els treballs solen ser precaris i difícils d’aconseguir. 

Així mateix, també es nomena la necessitat d’espais on puguen 

desenvolupar els seus propis projectes.  

Respecte a les activitats d’oci, consideren que, en general, són atractives per a 

la joventut, tot i que es considera que cal iniciar processos participatius que 

impliquen a la joventut i així adaptar l’oferta d’oci educatiu a les seues 

demandes.  

Quant a la societat, les informadores i informadors clau consideren que a la 

joventut els interessen les relacions socials i interpersonals, que els calen 

habilitats comunicatives, d’autoconfiança, estratègies per a la resolució de 

conflictes, i que se’ls escolte i es pose en valor les seues opinions i 

aportacions.  

Així doncs, s’evidencien una sèrie de conclusions sobre les necessitats 

detectades i les propostes de millora entre les quals destaquen: la necessitat 

d’abordar la participació juvenil a la vida pública i municipal; la millora i ampliació 

dels recursos d’informació juvenil per tal de fer-la arribar a la majoria de la 

població jove; l’educació i la formació com elements fonamentals per a facilitar 

l’adquisició de competències, habilitats i aprenentatges, personals i 

professionals, que afavorisquen el seu desenvolupament integral en la plena 

ciutadania; l’oferta d’oci educatiu i la promoció del temps lliure per mitjà 

d’activitats, recursos, serveis i, sobre tot, espais, dirigits exclusivament a la gent 

jove; el foment d’accions orientades a la inserció soci-laboral, així com a 

l’emancipació i l’accés a l’habitatge; i, per últim, la promoció de la salut mental i 

el benestar emocional com una necessitat emergent arran de la pandèmia.  

Com a conclusions del procés participatiu podem extraure les conclusions del 

fòrum jove en l'annex 5. 

4. Planificació de les intervencions 
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Durant els pròxims quatre anys, la localitat d´Almenara executarà les següents 

accions enfocades a satisfer les necessitats de la població jove de la localitat, 

Fent referència al diagnòstic i les preocupacions detectades en el procés 

participatiu. Incidint en l'educació en la participació, en el consell de joventut, en 

l'oci educatiu, el voluntariat, l'educació en valors, el carnet jove, les bones 

pràctiques i la informació juvenil. 

 

El Pla Jove s'estructura en diversos apartats que agrupen els projectes en l'àmbit 

de: formació, ocupació, habitage, salut, paticipació i assosacionisme, cultura i 

oci.  

 

L'objectiu general d'aquest eix és generar i facilitar l'accés dels i les joves als 

recursos que faciliten la seua autonomia i permeten la seua plena 

incorporació en la vida adulta, en tots els àmbits que configuren el seu projecte 

de vida, molt especialment en relació en l'educació, la formació, l'ocupació i el 

treball, però també la salut, vetlant per a garantir les oportunitats d'igualtat de 

manera que es reduïsquen les desigualtats socials en els diferents processos 

de transició. 

 

Els quatre programes que integren aquest eix es componen de diferents 

projectes, accions i/o serveis, i són els que es descriuen a continuació. Hem de 

comentar, que es dona un projecte específic d'Informació, Orientació i 

Assessorament en aquests quatre àmbits (I+O+A) en el qual també s'integren 

tallers dins de la programació jove com a recurs en els quals s'incorporen 

metodologies basades en la innovació i la participación. 

 

4.1 FORMACIÓ 

 

OBJECTIUS GENENARLS: Generar i facilitar l’accés als recursos educatius 

(formals i no formals) adequant a les demandes i necessitats actuals, promovent 

la qualitat en l’educació i la igualtat en condicions d’accés. Els projectes que 

integren aquest programa són es el servei d’informació, orientació i 

assessorament en aquest àmbit. Fomentant el treball per l’assoliment de l’èxit en 

la trajectòria educativa dels i les joves del municipi.  
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OBJECTIU ESTRATÈGIC: informar, orientar i asesorar als joves en materia de 

formació. 

 

 INDICADORS:  

- Nombre assessories realitzades 

- Nombre tallers realitzats  

- Nombre inscrits a tallers  

 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA:  

- Recull i seguiment d’indicadors 

 

AVALUACIÓ QUALITATIVA:  

- Avaluació tècnica 

- Valoració usuàris/es 

- Impacte en la ciutadania 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Augment en el nombre d’alumnes assistents. 

- Augment en el nombre de centres assitents. 

- Augment en el nombre d’expositors. 

- Augment del nombre de joves assistents a les xerrades. 

- Valoració positiva dels alumnes i del professorat. 

- Valoració positiva de l’equip tècnic. 

 

 ACCIONS INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I 

ASSESSORAMENT EN FORMACIÓ 

1 Major orientació i assessorament a nivell de formació no 

obligatòria, informant així de les possibilitats que hi ha 

després de l’educació obligatòria. 

2 Més facilitats per fer els tràmits de demanar beques, i a 

més, que com a municipi oferisca ajudes per promocionar 

la formació dels i les joves. 
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3 Major compromís per part de l’ajuntament a favor d’una 

joventut formada amb plans d’ocupació, instal·lacions i 

projectes de futur que motiven als i les joves. 

4 Grups de suport de joves. On aquestes puguen intercanviar 

coneixements (habilitats, classes i tallers, grups de 

conversa, etc.). 

 

4.2 HABITATGE 

 

OBJECTIUS GENENARLS:   Proporcionar recursos i serveis que redueixen les 

dificultats d’accés a l’habitatge per part de la població jove de la ciutat en l’àmbit 

de la informació, l’orientació i l’assessorament. fomentant l’èxit en la transició 

domiciliària de les persones d’Almenara. 

 

OBJECTIUA ESTRATÈTGIC: Informar, orientar i assessorar als joves en 

matèria d’habitatge. 

 

INDICADORS:  

- Nombre assessories realitzades. 

- Nombre tallers realitzats.  

- Nombre inscrits a tallers.  

 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA:  

- Recull i seguiment d’indicadors. 

 

AVALUACIÓ QUALITATIVA:  

- Avaluació técnica. 

- Valoració usuàris/es. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Augment en el nombre d’assessories realitzades. 

- Augment en el nombre de tallers realitzats. 

- Augemnt en el nombre d’inscrits als tallers. 

- Valoració positiva dels usuaris. 
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- Valoració positva de l’equip tècnic. 

 

 

 ACCIONS D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
HABITATGE 

1 Habitatge digne per a tothom i amb unes bones condicions.  

2 Tenir un punt d’informació sobre habitatge fixe per a joves.  

3 Actuació de l’Ajuntament com a mediador entre els propietaris d’habitatges 
buits i entre altres persones que busquen un habitatge.  

 

4.3 SALUT 

OBJECTIUS GENENARLS: Millorar la informació i el coneixement de 

pràctiques per a l’adopció d’estils de vida i conductes saludables, potenciant la 

presa de responsabilitat sobre la pròpia salut en l’àmbit de la informació, 

l’orientació i l’assessorament. treballant per a la promoció d’una vida saludable 

entre les persones joves de la ciutat 

OBJECTIUA ESTRATÈTGIC: Informar, orientar i assessorar als joves en 

matèria de salut. 

OBJECTIU OPERATIU: Incorporar la promoció i la prevenció de la salut a les 

politíques de joves. 

INDICADORS:  

- Nombre assessories realitzades. 

- Nombre tallers realitzats.  

- Nombre inscrits a tallers.  

AVALUACIÓ QUANTITATIVA:  

- Recull i seguiment d’indicadors. 

AVALUACIÓ QUALITATIVA:  
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- Avaluació técnica. 

- Valoració usuàris/es. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Augment en el nombre d’assessories realitzades. 

- Augment en el nombre de tallers realitzats. 

- Augemnt en el nombre d’inscrits als tallers. 

- Valoració positiva dels usuaris. 

- Valoració positva de l’equip tècnic. 

 

4.4 PARTICIPACIÓ / ASSOCIACIONISME 

OBJECTIUS GENENARLS: aquest programa impulsa i fomenta la participació 

juvenil, afavorint la participació com a procés de cohesió social. un dels seus 

objectius és l’increment dels espais i la capació dels i les joves per empoderar el 

seu protagonisme en les polítiques de joventut.  

Es realitzen diferents accions per a promoure una ciutadania activa i contribuir 

al seu desenvolupament com a joves ciutadans amb criteri propi i participatius. 

Així com oferir recolzament als grups de joves i a les entitats juvenils per a que 

puguin dur a terme les seves iniciatives i projectes. 

OBJECTIUA ESTRATÈTGIC: informar, orientar i assessorar als joves en 

matèria participació. 

OBJECTIU OPERATIU: fomentar la participació juvenil i promoure la 

ciutadania activa. 

INDICADORS:  

- Nombre assessories realitzades. 
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- Nombre tallers realitzats.  

- Nombre inscrits a tallers.  

AVALUACIÓ QUANTITATIVA:  

- Recull i seguiment d’indicadors. 

AVALUACIÓ QUALITATIVA:  

- Avaluació técnica. 

- valoració usuàris/es. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Augment en el nombre d’assessories realitzades. 

- Augment en el nombre de tallers realitzats. 

- Augemnt en el nombre d’inscrits als tallers. 

- Valoració positiva dels usuaris. 

- Valoració positva de l’equip tècnic 

 ACCIONS D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN PARTICIPACIÓ 

1 Locals per les entitats d´Almenara  

2 Creació d'un punt de trobada per l'associacionisme juvenil, incloent el punt 
d'informació (espai multidisciplinar).  

3 Fomentar la relació entre entitats, per fer un treball conjunt.  

4 Més agilitat administrativa en relació els actes proposats per les entitats. 

5 Espais de participació per a entitats i joves que siguin vinculants.  

6 Fomentar l´associacionisme als centres educatuis. 

4.5 CULTURA / OCI 

OBJECTIUS GENENARLS: impulsar i donar suport a la creació artística i 

cultural dels i les joves, potenciant la creació de nous espais culturals on 
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connectar l’oferta cultural amb els interessos juvenils. D’aquesta manera es 

pretén faclitar l’accés a al a cultura dels i les joves d’Almenara. 

OBJECTIUA ESTRATÈTGIC: informar, orientar i assessorar als joves en 

matèria de cultura i oci. 

OBJECTIU OPERATIU: foment de la cultura i el lleure 

INDICADORS:  

- Nombre tallers realitzats. 

- Nombre usuaris 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA:  

- Recull i seguiment d’indicadors. 

AVALUACIÓ QUALITATIVA:  

- Avaluació técnica. 

- valoració usuàris/es.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

- Augment en el nombre de tallers realitzats. 

- Augment del nombre d’usuaris. 

- Valoració positiva dels usuaris. 

 

 ACCIONS D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT EN 
EMPRENEDORIA CULTURAL I ARTÍSTICA 

1 Una millora del repartiment dels recursos. Per tal que siguin més 
equitativa.  

2 Foment de la llibertat d’expressió. Garantir uns mitjans de comunicació 
locals més imparcials i rigorosos.  
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3 Ajudes culturals a les entitats.  

4 Cultura del treball: l’ajuntament ha de tenir més en compte el que el o la 
jove opina i pensa, ja que així tot serien més facilitats i per tant hi hauria 
una millor relació.  

5 Augmentar el suport municipal als joves creadors grafiters.  

6 És del tot necessari adequar als horaris juvenils els espais públics 
potencialment utilitzats pel jovent i les entitats per construir un nou model 
d’oci a la ciutat.  

7 Promoure el teatre amateur i jove als espais culturals. Per tal de fer-ho 
més motivador es podria fer un treball relacionant el teatre amb les 
lectures de secundària.  

8 Donar a conèixer les entitats culturals obrint els espais per a les seves 
exposicions i treballs.  

 

Presentar i elaborar aquest projecte, té el seu origen en la necessitat per part del 

municipi d'Almenara de donar resposta a les necessitats dels i les joves, unificant 

les actuacions que promoguen l'aplicació d'activitats enfocades en el 

desenvolupament, formació, educació en valors i la bona convivència dels joves 

de la localitat, així com, implicar la joventut en el seu disseny, planificació, 

desenvolupament i avaluació. 

 

A través d'una cultura de col·laboració, avançar cap a una millora de la realitat 

dels nostres joves i de l'aplicació i el respecte en les polítiques, normes i 

programes dels drets i les oportunitats que, des de la nostra posició, podem oferir 

als joves de la localitat. 

5. Avaluació i seguiment   

L’avaluació del Pla Local de Joventut es porta a terme per tal de valorar els 

resultats obtinguts i la consecució dels objectius Detallats en l'apartat  4, 

planificació de les intervencions que es concreten per cada eix d’actuació i 

així poder millorar les accions de joventut que s’executen, permetent la 

identificació de dificultats i possibles millores durant el seu desenvolupament.  

En aquest sentit, l’avaluació es realitzarà mitjançant la valoració de les accions i 

activitats a implementar mitjançant varies fitxes específiques als annexos: 2,3 i 

que integren les dades necessàries per valorar quantitativament i 



 31 

qualitativament la consecució dels objectius específics relacionats amb 

cada eix d’actuació i incorporar, si és necessari, aquelles modificacions que es 

consideren adients.  

Així, amb aquestes fitxes especifiques es pretén valorar cada acció realitzada, 

així com els resultats i el seu grau de consecució. Tanmateix, la recopilació de 

la informació es realitzarà de manera continuada al llarg de la implementació 

del Pla Local de Joventut.  

Per aquest motiu, amb la finalitat d’avaluar totes les intervencions realitzades 

que es deriven de les accions concretes, esmentades a cada eix estratègic del 

present Pla, es tindran en compte els indicadors d’avaluació descrits en 

l’apartat 4, Planificació de les intervencions i també establerts als annexes 

5, 6 i 9 del present Pla Jove.  

Ara bé, amb l’objectiu de reflectir la recopilació de totes les accions i l’impacte i 

repercussió que aquestes tenen sobre la població jove es considera necessari 

també crear una Comissió de Seguiment que s’ocupi de la redacció 

d’informes i memòries justificatives anuals. 

Per tant, per a l’avaluació del present Pla, es configura la creació d’una Comissió 

de seguiment integrada pel personal tècnic del Departament de Joventut de 

l’Ajuntament, amb la col·laboració del personal polític competent en aquest àmbit 

i en coordinació amb les diferents àrees i agents implicats que intervenen en 

matèria de joventut. A més, per a la configuració de la comissió, es tindrà també 

en compte la participació d’associacions i grups de joves que desitgen 

participar.  

Aquesta Comissió es reunirà periòdicament durant la vigència del Pla per revisar 

l’estat de les accions i elaborarà una avaluació anual resultant de les dades 

quantitatives i qualitatives recollides en els recursos d’avaluació. Una avaluació 

anual que marcarà la trajectòria del Pla, sent responsabilitat de la Comissió 

decidir si és necessari efectuar qualsevol canvi o ajust respecte de les accions 

plantejades.  
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Així mateix, per fer aquesta avaluació anual, la Comissió s’encarregarà de 

redactar una memòria justificativa anual que reflectisca totes les accions 

realitzades durant cada any de vigència del Pla i els resultats obtinguts en 

base als indicadors d’avaluació que ens permeta realitzar una valoració global 

de la incidència del Pla en la població jove del municipi d’Almenara. 

 Finalment, de cara a la data de finalització de vigència del Pla, s’elaborarà també 

per part de la Comissió de Seguiment una memòria final on s’avalue de 

manera integral si les accions realitzades han sigut adequades, així com si 

s’han aconseguit els objectius i en quina mesura. A més, es procedirà també 

a l’actualització del diagnòstic de la realitat juvenil per tal de recolzar així el 

disseny i posada en marxa del II Pla Jove d’Almenara.  

 

6. Annexes  

Annxe 1 

 

     NOTA DE PREMSA 

 

LA JUVENTUD DE ALMENARA TOMA LA PALABRA PARA ELABORAR EL 

“PLA JOVE” LOCAL 

Desde hoy y hasta el 8 de abril las y los jóvenes de entre 18 y 30 años 

podrán participar en una encuesta a través de las redes sociales 

municipales y del Instagram de la Concejalía de Juventud 

Almenara, 14 de marzo de 2022 

La juventud de Almenara tomará la palabra a través de una serie de encuestas 

para diseñar el futuro Pla Jove de la localidad, en una acción coordinada desde 

la Concejalía de Juventud de Almenara con la colaboración de “Xarxajove” y del 

Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana. Las 
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encuestas, que podrán completar las y los jóvenes de 18 a 30 años hasta el 8 

de abril, se realizarán on-line a través de un código qr que se podrá encontrar en 

las redes sociales municipales y en el Instagram de la Concejalía de Juventud 

(@regidoria_joventut_almenara). 

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha señalado que “con esta serie de 

encuestas queremos elaborar el Pla Jove Municipal, ahí buscamos conocer qué 

necesidades tiene la juventud de Almenara, cuáles son sus inquietudes, 

propuestas tienen para mejorar, qué hace falta en la localidad, para poder tener 

una radiografía completa para elaborar este Pla Jove que guíe las políticas de 

juventud municipales en los próximos años”. 

Recordar que las encuestas estarán disponibles a través de un código qr que se 

podrá encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento de Almenara así como 

también en el canal de Instagram de la Concejalía de Juventud 

(@regidoria_joventut_almenara). Podrán participar hasta el viernes 8 de abril las 

y los jóvenes de Almenara con una edad comprendida entre los 18 y 30 años. 

qué  

 

Annexe 2 



 34 

 

 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL FÒRUM JOVE 

 

NOM: ________________________________________________ 

 

COGNOMS: ____________________________________________ 

 

TELÈFON: _____________________________________________ 

 

DNI: _________________________________________________ 

 

DATA DE NAIXEMENT: __________________________________ 

 

CORREU ELECTRÒNIC: ___________________________________ 
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Annexe 3 

 

 

 
PLA JOVE- ANÀLISIS DE LA REALITAT 

 FITXA DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS PER A JOVES 
 
 
DADES GENERALS: 
 

 
NOM: 
 
ADREÇA: 
 
TELÈFON DE CONTACTE: 
 
E-MAIL: 
 
HORARI: 
 
ENTITAT A LA QUAL PERTANY: 
 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: 
 

 
 
 

 
SERVEIS QUE SE DONEN: 
 

- 
- 
- 

 
OBJECTIUS: 
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Annexe 4 

 

 
PLA JOVE- ANÀLISIS DE LA REALITAT 

 FITXA DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS PER A JOVES 
 
 
DADES GENERALS: 
 

 
NOM:SERVEI MUNICIPAL D´ESPORTS  
 
ADREÇA:PLAçA DEL MOLÍ S/N 
 
TELÈFON DE CONTACTE:962610107 
 
E-MAIL:deportes@almenara.es 
 
HORARI:09:00  a 15:00 dimarts 17:00 
 
ENTITAT A LA QUAL PERTANY:AJUNTAMENT ALMENARA 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: 
 

 
Activitats esportives  
 

 
SERVEIS QUE SE DONEN: 
 

- Activitats esportives dirigides  
- 
- 

 
OBJECTIUS: 
 

 
Promoció de l'activitat física i l'esport en totes les edats. Potenciar estils de vida i hàbits 
saludables en la població infantil i adolescents d´Almenara. 
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Annexe 5 

 

FÒRUM JOVE 4 DE NOVEMBRE SALÓ DE PLENS DE L'AJUNTAMENT 

D'ALMENARA 

 

La llei de joventut de la Comunitat Valenciana contempla en el seu article 20 el 

Fòrum Jove com una eina de participació amb la intenció de ser periòdica, 

mitjançant la qual, les administracions públiques i les persones joves dialoguen i 

treballen conjuntament per a construir les seues polítiques públiques. 

Les polítiques de matèria de joventut són les millors inversions per al futur de la 

societat. 

 

En el món actual, les persones joves ja no volem únicament ser informades sobre 

els plans i projectes de joventut, volem participar en el disseny d'aquests, prendre 

decisions i implicar-nos en el desenvolupament. 

Les propostes que plantegem les emmarquem en les diferents àrees que 

planteja la llei de joventut. 

 

1. Alguns companys/as que solen eixir amb bici ens han comentat que la 

circulació a vegades és perillosa, per la qual cosa li sol·licitem a l'ajuntament la 

creació d'un carril bici. 

2. Moltes nits en tornar a casa donem una gran volta per a tornar a casa per no 

passar per zones no il·luminades. Ens agradaria si fora possible, una millor 

il·luminació nocturna dels carrers, per exemple, el final del carrer Castelló. 

3. Com a joves hem apreciat que la nova construcció de parcs no contempla 

tants arbres i plantes com hi havia abans i a nosaltres/as ens agradaria que 

hagueren més, per la qual cosa li proposem a l'ajuntament realitzar un voluntariat 

ecològic per a ser nosaltres/as els que tornem a donar vida “verda” a Almenara. 

4. Com a joves també estem interessats a cultivar la nostra part artística pel que 

ens agradaria que es realitzaren tallers de pintura, dibuix, fotografia, grafiti (no 

els cursos trimestrals que ofereix la EPA) sinó tallers puntuals d'una o dues 

sessions. 
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5. Quan ens ajuntem amb els nostres amics/as moltes vegades no tenim un 

accés pròxim a les fonts, com per exemple el parc de l’avi o quan ens reunim 

prop del parc de l'estació pel que demanem a l'ajuntament si poguera instal·lar 

més fonts. 

6. Els i les joves d'Almenara ara que ve el fred no disposem d'un lloc on poder 

estar moltes vegades ens fiquem dins del Bankia, per la qual cosa ens agradaria 

demanar a l'ajuntament que reobriren el Casal jove però que no hi haguera una 

persona dirigint-nos ni controlant-nos volem sentir que és el nostre espai i poder 

nosaltres/as sols/as gestionar el local i poder reservar-lo per a estar amb els 

nostres amics) 

7. Centrant-nos en els esports hem anotat algunes demandes per part de les/els 

joves, entre les quals destaquem: una zona per a poder patinar, skateboarding 

on jugar a volley i un espai per a jugar a *futbol i la possibilitat de tallers d'art 

contemporani/ modern. 

8. Els dies de pluja les persones joves no tenim un lloc on poder estar sense 

banyar-nos, i també necessitem estar en un lloc a l'aire lliure pel que, si fora 

possible, instem l'ajuntament que instal·len alguna teulada en algun dels parcs 

del del municipi. 

9. Com ja sabràs Almenara no té una zona d'oci musical i a nosaltres/us ens 

agradaria socialitzar ballant i escoltar música seria possible programar 

vesprades i poder gaudir d'uns bons balls?  

 

En la reunió es parla de poder gestionar la reobertura del casal jove però 

gestionat per ells mateixos. Es planteja que est “un seguretat” a la porta per a 

control. (pròxim fòrum resoldre) 
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Annexe 6 

 

 
PLA JOVE- ANÀLISIS DE LA REALITAT 

 FITXA DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS PER A JOVES 
 
 
DADES GENERALS: 
 

 
NOM:Lorena Marin Arnal 
 
ADREÇA: Molí d’arròs 
 
TELÈFON DE CONTACTE:962623345-645990426 
 
E-MAIL:lmarin@almenara.es 
 
HORARI: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres 
 
ENTITAT A LA QUAL PERTANY: Ajuntament d’ALmenara 
 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: 
 

 
DEPARTAMENT DE TURISME. Oficina d’atencio i oficina tecnica 
 

 
SERVEIS QUE SE DONEN: 
 

-Informació al turista de tot tipus de turisme en l’àmbit territorial Comunitat Valenciana. 
-Promoció turística de la localitat de Almenara. 
-Assesorament a empreses i particulars en temes relacionats en turisme i comerç. 
 

 
OBJECTIUS: 
 

Donar a conèixer la localitat de Almenara fora del terme i atendre a totes les persones 
que visiten Almenara.  
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Annexe 7 
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Annexe 9  

 
El professorat en qui tinguen classe en ixe moment haurà de romandre en l’aula. 

Vindrà Paula, técnica de joventut de l’ajuntament a fer les xerrades. L’alumnat 

ha de portar el seu móbil per tal d’omplir el formulari que ha el·laborat 

(INFORMEU TUTORS/ES ALS VOSTRES GRUPS DE QUE PORTEN EL 

MÒBIL EN LA SESSIÓ QUE ELS CORRESPÓN).  
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PLA JOVE- ANÀLISIS DE LA REALITAT 
 FITXA DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS PER A JOVES 
 
 
DADES GENERALS: 
 

 
NOM:SERVEI MUNICIPAL D´ESPORTS  
 
ADREÇA:PLAçA DEL MOLÍ S/N 
 
TELÈFON DE CONTACTE:962610107 
 
E-MAIL:deportes@almenara.es 
 
HORARI:09:00  a 15:00 dimarts 17:00 
 
ENTITAT A LA QUAL PERTANY:AJUNTAMENT ALMENARA 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: 
 

 
Activitats esportives  
 

 
SERVEIS QUE SE DONEN: 
 

- Activitats esportives dirigides  
- 
- 

 
OBJECTIUS: 
 

 
Promoció de l'activitat física i l'esport en totes les edats. Potenciar estils de vida i hàbits 
saludables en la població infantil i adolescents d´Almenara. 
 
 
 

 

 
PROGRAMES O ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN PER A JOVES: 
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(Penseu en un any d’activitat normal, sense Pandèmia) 
 

 EDATS DELS 
USUARIS/ÀRIES S 

TIPUS 

ACTIVITAT 12 a 17 18 a 23 24 a 30  (Ord. / Puntual) 

Gimnasio  x x x Ord 

Running  x x X Ord  

Zumba Fitness R x x x Ord 

Spinning x x x Ord 

Pilota Valenciana  x x X Ord 

Hapkido x x X Ord 

Jumple By Aerower  x x X Ord 

Freestyler  x x X Ord 

     

  
 
ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL SERVEI 
 

NOM DE L’INSTAL·LACIÓ *TIPUS D’US *CESSIÓ (S/N) 

Camp De Futbol la Corona  Exclusiu No 

Poliesprtiu Municipal el Pi Compartit  Si 

   

   

 
*Tipus d’us: Compartit o Exclusiu per a joves 
*Cessió: SI, sí un jove o grup de joves el poden utilitzar de forma individual 
DAFO DEL SERVEI ENFOCAT A LA PERSONA JOVE 

DEBILITATS falta implantació noves tecnologies per a gestió esportiva 

AMENACES No tenim cap  competència 

FORTALESES Servei Municipal,preus reduïts 

OPORTUNITATS adaptació d'horaris a la preferència dels usuaris i desenvolupar les 
activitats esportives als gustos dels usuaris. 

 
 
NUMERO MITJA D’USUARIS/ÀRIES  
 

480 
 

 
 
INDICAR QUE ASSOCIACIÓ DINS DEL TEU CAMP D'ACCIÓ PARTICIPEN 
PERSONES JOVES EN EL FUNCIONAMENT D'AQUESTA. 
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-Triató   / Escola Dansart 
-Club de Padel  
-Club d´Escacs 

 
INDICAR QUE ASSOCIACIÓ DINS DEL TEU CAMP D'ACCIÓ ORGANITZA 
ACTIVITATS PER A JOVES 
 

-Triatló 
-Club de Padel 
-Club Almenara Athletic 
-Club d´escacs 

 
 
PROPOSTES I ACCIONS FUTURES 
 

-impulsar el futbol femení. 
- 
- 
- 

 
 
NECESSITATS PER A EXECUTAR PROPOSTA I ACCIONS 
 

-mínim de jugadores per poder dur a terme. 
- 
- 
- 

 
 
OBSERVACIONS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
PLA JOVE- ANÀLISIS DE LA REALITAT 
 FITXA DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS PER A JOVES 
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DADES GENERALS: 
 

 
NOM:Lorena Marin Arnal 
 
ADREÇA: Molí d’arròs 
 
TELÈFON DE CONTACTE:962623345-645990426 
 
E-MAIL:lmarin@almenara.es 
 
HORARI: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres 
 
ENTITAT A LA QUAL PERTANY: Ajuntament d’ALmenara 
 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: 
 

 
DEPARTAMENT DE TURISME. Oficina d’atencio i oficina tecnica 
 

 
SERVEIS QUE SE DONEN: 
 

-Informació al turista de tot tipus de turisme en l’àmbit territorial Comunitat Valenciana. 
-Promoció turística de la localitat de Almenara. 
-Assesorament a empreses i particulars en temes relacionats en turisme i comerç. 
 

 
OBJECTIUS: 
 

Donar a conèixer la localitat de Almenara fora del terme i atendre a totes les persones que 
visiten Almenara. 
Oferir una imatge solida, respectuosa amb el mediambient de la localitat de Almenara. 
Consolidar Almenara com a destinació turística familiar. 
 
 
 

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL DEL SERVEI: 
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El nostre públic pot ser de qualsevol part del mon, però normalment el 75% de la gent que 
ens visita ho fa des de la Comunitat Valenciana. 
 

 
PERSONAL QUE ATES EL SERVEI: 
 

(x ) Personal propi 
( ) Servici contractat a tercers 
Nombre i funció del personal: 
-Lorena Marin 
 

 
EL SERVEI TE ACCÉS PER NOVES TECNOLOGIES: 
 

Web:                                                                    Facebok: turisme Almenara 
Instagram:                                                           Altres: Comunitat V 
alenciana 

 
PROGRAMES O ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN PER A JOVES: 
(Penseu en un any d’activitat normal, sense Pandèmia) 
 
*Tipus d’us: Compartit o Exclusiu per a joves 
*Cessió: SI, sí un jove o grup de joves el poden utilitzar de forma individual 
DAFO DEL SERVEI ENFOCAT A LA PERSONA JOVE 
 
 
 
 

DEBILITATS No estar amb coordinació per a la el.laboracio del programa 
estiuenc 

AMENACES La gent jove si no te opcions no vol vindre per tant pareixem turisme 
envellit 

FORTALESES Tenim un gran territori, tenim professionals en la casa i idees 

OPORTUNITATS Almenara encara esta despegant turísticament, podem fer-ho be 

 
 
NUMERO MITJA D’USUARIS/ÀRIES  
 

1000 persones cada temporada més o menys. 
 

 
 
NECESSITATS PER A EXECUTAR PROPOSTA I ACCIONS 
 

-campionats esportius i tecnològics 
-opcions de monologes per a joves, discomovils, festes controlades 
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-jornades i trobades de comunitata 
-volutariat estiuenc/ brigades divertides 

 
 
OBSERVACIONS 
 

Almenara rep un turisme molt estacional, normalment son famílies que passen els dos 
mesos de l’estiu a la platja Casablanca. Les famílies compostes per dos progenitors 
normalment tenen com a mínim un fill o filla si no son més. L’Oficina de turisme es el 
contacte més directe entre l’Ajuntament i el turista i detectem que hi ha una mancança 
d’activitats lúdic –festives per a públic jove. Ho hem dit en varies ocasions i en els informes 
de temporada que hi ha que preparar activitats per a que la gent jove de 14 a 20 tinga 
opcions d’oci a la nostra localitat. 
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