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INTRODUCCIÓ 

El present document recull la 
Planificació Estratègica del Pla de 
Joventut 2020-2025 de Guadassuar, on 
s’exposen les línies a seguir i la 
temporalització que es portarà a terme 
per tal d’elaborar el Pla Local de 
Joventut de Guadassuar.  

Un Pla Local de Joventut és una eina 
de planificació i gestió estratègica de les 
polítiques de joventut del municipi. Un 
instrument fonamental per a garantir els 
drets de les persones joves, apoderar-
les i respondre adequadament a les 
seues necessitats. Aquest ha d’implicar 
a totes les figures professionals de les 
diferents àrees de l’Ajuntament així com 
a la resta d’agents de l’entorn que 
intervenen en cadascuna d’aquestes 
fases.  
Es tracta d’un document d’anàlisi de la 
realitat juvenil, en el qual s’inclouen 
dades quantitatives i qualitatives a 
través de les quals s’obté una visió 
general de les problemàtiques, les 
necessitats i les expectatives de les 
persones  joves del municipi. Gràcies a 
aquesta informació recollida, també 
suposa una ferramenta de reflexió per a 
plantejar i estructurar accions futures i 
prendre decisions respecte de les 
intervencions que es desenvolupen.  

La Planificació Estratègica del Pla 
Local de Joventut que es presenta 
amb aquest document, està concebuda 
com un procés dinàmic, que fa possible 
les modificacions necessàries per a 
adaptar les actuacions a la realitat local 
en qualsevol de les seues fases. Es fa 
ús d’un llenguatge clar i senzill amb 
l’objectiu que qualsevol veí o veïna de la 
localitat el puga consultar.  
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CONTEXTUALITZACIÓ 

Guadassuar és un municipi situat a 
la Ribera Alta. El seu terme 
municipal té 35,34 km² i limita amb 
els de Alzira, l’Alcúdia, Algemesí, 
Alginet, Carlet, Massalavés i Tous. 
Segons les dades publicades per 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 
Guadassuar tenia 5902 habitants a 1 
de gener de 2020, 2866 homes i 
3036 dones. 
 
D’aquests, trobem que un 7,3% de 
les persones empadronades a 
Guadassuar son nascudes en altres 
països, un 2,5% a països de la Unió 
Europea, un 2,9% a la resta 
d’Europa, un 0.9% a l’Àfrica, un 0,6% 
a Amèrica i un 0,4% a la resta del 
món. 
 
Pel que fa a la població jove segons 
les dades facilitades per l’Institut 
Nacional d’estadística podem 
observar una població de 236 
persones d’entre 10 i 14 anys (145 
homes i 181 dones), 265 habitants 
d’entre 15 i 20 anys (136 homes i 129 
dones), 310 persones entre 20 i 25 
anys (157 homes i 153 dones) i, per 
últim, els habitants entre 25 a 30 

anys ascendeixen a 324 (179 homes 
i 151 dones). S’han utilitzat aquesta 
franja d’edat considerant la definició 
de persona jove que assenyala 
l’IVAJ, recollida a la llei 15/2017. 
 
En qüestions laborals, segons les 
dades facilitades per l’Institut 
Nacional d’estadística, a 31 de març 
de 2021 hi havia un total de 270 
persones a l’atur a la localitat, el que 
representa un descens respecte al 
mateix període de l’any anterior on la 
xifra eren 275 persones. 
 
D’entre les persones afiliades a la 
seguretat social durant el 1r trimestre 
de 2021, trobem un total de 2.213 
persones. 
 
Respecte a la mobilitat, el municipi 
compta amb dos vies importants per 
a vianants: la Gran Via i l’avinguda 
de la Diputació. L’ús de la bicicleta és 
molt freqüent i es pot connectar 
fàcilment amb els diferents punts de 
la localitat. 
 
També està en funcionament la línia 
d’autobusos que connecta 
Guadassuar amb les localitats 
d’Alzira, Carcaixent i València. 
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A més dels nombrosos parcs i 
entorns naturals del municipi, 
Guadassuar compta amb diferents 
instal·lacions per a ús de la població, 
com el recent inaugurat Punt Jove, la 
Casa de la Cultura, la Biblioteca 
Municipal, el Poliesportiu Municipal, 
etc. Instal·lacions que s’utilitzen per 
a realitzar nombroses activitats al 
llarg de l’any adreçades a diferents 
públics, i en les que també participen 
el col·lectiu de joves. 
 
La població jove de Guadassuar 
participa en la vida social i cultural de 
la localitat a través de les diferents 
agrupacions per a totes les edats 
molt arrelades al nostre territori. 
Entre aquestes podem trobar la 
Societat Unió Musical Santa Secilia, 
els Juniors, Falla la Barraca, la 
Muixeranga de Guadassuar i 
diferents associacions i clubs 
esportius. 
 
Actualment, Guadassuar participa 
en el programa «Xarxa Jove» de 
l’IVAJ, amb l’objectiu de realitzar un 
treball coordinat entre els diferents 
departaments de joventut de la 
nostra comunitat per al 
desenvolupament de polítiques de 
joventut, programes i campanyes 
adreçades a joves. A la nostra 
comarca, s’estableixen sinergies de 
treball entre els diferents 
departaments i serveis existents a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, els 
ajuntaments, Centres d’Informació 
Juvenil (CIJ) i Punts d’Informació 
Juvenil (PIJ) que integren el territori. 
Aquest projecte, per tant, naix de la 
necessitat d’oferir solucions a les 
necessitats de la població jove, 
entenent aquesta oportunitat com 
una ferramenta capaç de transformar 
la realitat del municipi i la situació 
actual dels i les joves ja mencionada. 

Un treball que deixa patent la 
importància de generar oportunitats 
diverses que permeten visibilitzar i 
donar resposta a les diferents 
inquietuds, propostes i necessitats 
de la joventut, donant suport i portant 
a terme iniciatives que milloren la 
cohesió social i faciliten la 
participació, l’apoderament i la 
inclusió d’aquest col·lectiu al teixit 
social del municipi. 
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MARC NORMATIU  

Abans de ressenyar el marc normatiu en 
el qual s'enquadra aquesta estratègia 
del Pla Jove, cal destacar que el 
panorama normatiu no és un element 
estàtic, ja que està subjecte a 
modificacions d’acord amb l’evolució 
social i la detecció de noves necessitats 
a les quals donar resposta. 

A continuació, es recullen aquelles lleis i 
decrets en les quals es recolza aquesta 
Planificació Estratègica del Pla Jove 
amb la finalitat de facilitar-ne la 
comprensió i relació. 

La Convenció sobre els Drets dels 
Xiquets, adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1989.  

L’Ordre de 25 d'abril de 1995, de la 
Conselleria de Cultura, que fixa les 
condicions d'obertura i funcionament 
dels serveis d'informació juvenil de la 
Comunitat Valenciana. 

L’any 2015 la Assemblea General de 
l’ONU va adoptar en l’Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible, un pla 
d’acció a favor de les persones, el 
planeta i la prosperitat que també té la 
intenció d’enfortir la pau universal i 
l’accés a la justícia. Les organitzacions 
dirigides per joves necessiten ser 
fomentades i apoderades a participar en 
la posada en pràctica de polítiques 
públiques de manera local, regional i 
nacional de l’Agenda 2030.  

El Pacte Iberoamericà de la Joventut 
(2016), un acord politico-institucional 
que estableix una aliança per al 
desenvolupament de polítiques, 
programes i iniciatives que garantisquen 
el desenvolupament integral i la 
protecció dels drets de la joventut.  

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

El Pla Valencià d’inclusió i cohesió 
social (PVICS) 2017-2022: Es tracta 

d’una ferramenta d'ordenació i direcció 
estratègica de les accions i mesures 
d’inclusió i cohesió social vinculades al 
nostre territori. 

En l’àmbit europeu el marc normatiu és 
molt ampli. En el Tractat de la 
Comunitat Europea ja ens trobem, en 
els seus articles 149 i 150, sota la 
rúbrica d’Educació, Formació 
Professional i Joventut, mesures 
d’acompanyament a les disposades 
pels Estats, centrades en els projectes 
de mobilitat d’estudiants, afavorint 
l’increment dels intercanvis de joves i 
d’animadors socioeducatius. 

Actualment, Erasmus+ és el programa 
de la Unió Europea per a l'educació, la 
formació, la joventut i l'esport. El 
programa ha sigut creat pel Reglament 
(UE) núm. 1288/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, d'11 de 
desembre de 2013.  

L’article 9.2. de la Constitució 
Espanyola assenyala que «correspon 
als poders públics promoure les 
condicions per tal que la llibertat i la 
igualtat de l’individu i dels grups en els 
quals s’integra siguen reals i efectives; 
remoure els obstacles que 
n’impedeixen o en dificulten la plenitud 
i facilitar la participació de tots els 
ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social». Però, a 
més, l’article 48 assenyala que «els 
poders públics promouran les 
condicions per a la participació lliure i 
eficaç de la joventut en el 
desenvolupament polític, social, 
econòmic i cultural».  

L’Estratègia Joventut 2020, una 
iniciativa interministerial promoguda 
pel Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, a través de l'Institut 
de la Joventut, que pretén servir de 
referència a les polítiques de joventut 
que es desenvolupen al nostre país i 
propiciar polítiques i serveis a les 
persones joves que incideixen en 
diferents àmbits.  
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Pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, l’article 10.3 ens 
diu que «en tot cas, l’actuació de la 
Generalitat se centrarà primordialment 
en els àmbits següents: (...) l’articulació 
de polítiques que garantisquen la 
participació de la joventut en el 
desenvolupament polític, social, 
econòmic i cultural» i en l’article 49.25 la 
joventut s’assenyala com a competència 
exclusiva de la Generalitat.  

La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la 
Generalitat, de Protecció Integral de la 
Infància i l’Adolescència de la Comunitat 
Valenciana.  

La Llei 15/207, de 10 de novembre, de 
polítiques integrals de Joventut, el seu 
article 35 , indica com a competència de 
l’ajuntament la de «realitzar, aprovar i, si 
és procedent, modificar el pla municipal 
de joventut amb un procediment que 
garantisca la participació, si escau, dels 
consells de la joventut, de les 
associacions juvenils i les persones 
joves en general del seu àmbit 
territorial». Així que, en virtut d’aquesta 
competència, naix el punt de partida 
d’elaboració d’aquest document, que ha 
sigut, en tot moment, participatiu.  

També cal assenyalar que l’IVAJ, en la 
seua Llei 15/2017 afirma que «la 
definició de la persona jove s’acomoda 
a un nou tram d’edat, dels 12 als 30 
anys. Aquesta nova regulació 
persegueix alinear-se amb l’edat en què 
les i els joves canvien de cicle escolar», 
a més a més, es planteja la creació d’un 
Observatori de la Joventut que recollirà 
estadístiques de la joventut per a eixes 
franges d’edat. 
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DIRECTRIUS I PRINCIPIS RECTORS 

Aquest document es fonamenta en 7 
principis rectors interconnectats, que 
estableixen una manera d’entendre i 
desenvolupar les polítiques de joventut, 
i que tenen per objectiu apoderar la 
joventut com a agent de canvi social i 
augmentar la qualitat de les 
intervencions, i assegurar així un 
abordatge integral de les seues 
inquietuds i necessitats. 

Principi de qualitat: Condició 
indispensable en tots i cadascun dels 
serveis, recursos i accions que 
s’ofereixen a la joventut, que han de 
respondre a criteris de qualitat, 
eficiència i eficàcia. És necessari que es 
facen sobre el coneixement constant de 
la realitat juvenil i del seu entorn social, 
i que s’adequen a les seues necessitats 
i expectatives.  

Principi de proximitat: Facilitar 
l’accessibilitat de les persones joves als 
recursos al seu abast i adaptar aquests, 
sempre que siga possible, a les seues 
necessitats. 

Principi de corresponsabilitat i  
transversalitat: Els i les agents 
institucionals i socials participen amb 
responsabilitat compartida, basant-se 
en la visió integral del jovent i perseguint 
el seu benestar biopsicosocial. La 
transversalitat implica incorporar la 
perspectiva juvenil a les diferents àrees 
de treball de l’Administració, i establir 
metodologies de treball conjunt i 
coordinat. 

Principi d’inclusió i igualtat: Les 
polítiques de joventut han de generar 
oportunitats per al desenvolupament de 
la població jove tenint en compte la 
diversitat i les necessitats diferencials 
del col·lectiu, amb mesures inclusives i 
igualitàries que rebutgen qualsevol 
expressió de violència i discriminació 
(per sexe, gènere, edat, origen cultural i 
ètnic, orientació sexual, classe social...).   

Principi d’innovació: Les polítiques de 
joventut han de ser creatives i 
innovadores, i han de fer servir els 
recursos al nostre abast i aplicar aquest 
principi al contingut, la metodologia i 
l’execució de les accions. 

Principi de democràcia: És important 
establir estratègies de 
complementarietat i coordinació de les 
diverses figures professionals que 
actuen sobre la joventut. Així com, 
implementar mecanismes participatius 
que apoderen i impliquen les persones 
joves en totes les fases de les polítiques 
de joventut i el seu entorn.   

Principi de visibilitat: Perquè les 
polítiques de joventut resulten efectives, 
s’ha de donar visibilitat a les accions i els 
programes que es desenvolupen, i 
adaptar els canals i els continguts a les 
necessitats de la població jove. 
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REPTES I OBJECTIUS  

L’objectiu general del Pla Local de 
Joventut és vetlar i acompanyar el 
procés per esdevenir joves amb 
autonomia, persones capaces de 
gestionar adequadament el seu procés 
d’emancipació i fomentar la participació 
que ha de permetre construir comunitat 
i enriquir-se personalment de forma 
integral. 

D’aquesta manera, els objectius 
específics que s’estableixen són:  

Realitzar el diagnòstic de la 
realitat jove del municipi. 

Establir conclusions, propostes i 
activitats adaptades a la realitat 
dels joves. 

Adaptar l‘assessorament i la 
informació juvenil al diagnòstic de 
la realitat jove. 

Involucrar els serveis i les àrees 
municipals en l’elaboració del Pla 
Local de Joventut.  

Crear un pla integrador on es 
recullen les aportacions  dels 
diversos agents implicats a nivell 
municipal. 

Aplicar els principis de l’EVJ i 
fomentar l’apoderament de les 
persones joves. 

Detectar les necessitats dels joves 
de manera directa per tal de 
vincular-les amb els recursos i 
serveis interns i /o externs. 

Apropar la informació sobre els 
recursos i serveis per a joves 
mitjançant diverses vies i recursos 
d’informació, orientació i 
assessorament, així com de 
l’oferta de la Xarxa Jove i l’IVAJ, 
que responguen a les demandes i 
propostes dels mateixos joves. 

Fomentar la participació de les 
persones joves en l’àmbit de les 
polítiques locals de joventut. 

Afavorir l’èxit en la trajectòria 
educativa de les persones joves. 

Facilitar la incorporació laboral de 
les persones joves. 

Acompanyar i donar suport en la 
transició domiciliària de les 
persones joves. 

Promoure la vida saludable de les 
persones joves. 

Avançar cap a l’autonomia, el 
desenvolupament personal i la 
participació en allò col·lectiu de les 
persones joves.  
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METODOLOGIA, FASES I 
TEMPORITZACIÓ 

La proposta que s’articula és un model 
participatiu, ampli i obert, que atén a 
l’Estratègia Valenciana de la Joventut, i 
que aposta per espais informals de 
relació entre joves i l’Administració.  

La població jove i altres agents vinculats 
a aquest col·lectiu han de liderar el 
procés de detecció de necessitats, 
realització de propostes i suggeriments, 
amb el suport tècnic de l’Administració 
local en l’aportació de ferramentes, 
recursos i guia necessària. Es genera 
així un procés de reflexió compartida 
que dona resposta a les inquietuds de 
les persones joves del municipi i les dota 
de les eines suficients i adequades 
perquè tinguen, en les seues mans, les 
condicions idònies per a construir els 
seus respectius projectes de vida. 

Aquest treball coordinat, transversal i 
interrelacionat permetrà conéixer, 
decidir i dirigir, de manera compartida, 
les polítiques de joventut del municipi 
amb l’objectiu de garantir l’existència de 
recursos i entorns adequats per tal que 
la condició juvenil es puga transitar amb 
plenitud d’opcions i capacitats, i es done 
l’oportunitat a la joventut de poder 
aprendre, poder intervindre fluidament 
en el seu entorn social, poder 
experimentar en tots els camps del seu 
interés i, en conseqüència, poder 
prendre decisions en llibertat i 
desenvolupar projectes que donen 
resposta a les seues necessitats, 
inquietuds i interessos. 

Es generarà un document viu i dinàmic, 
on queden recollits el model i les accions 
relacionades amb les polítiques de 
joventut que s’han de desplegar al 
nostre municipi en un futur immediat, on 
s’oferirà una perspectiva global que 
contemple diferents àmbits d’actuació 
que permetrà poder focalitzar els 
esforços i recursos que s’han de 
mobilitzar.  
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Aquest procés es realitzarà d’acord amb 
5 fases diferenciades:   

Fase de diagnòstic de la realitat 
juvenil 

La fase de diagnòstic ha de permetre 
conéixer la situació de partida dels i les 
joves i les polítiques que els afecten 
amb l’objectiu de planificar, de manera 
més fonamentada, les polítiques de 
joventut que es portaran a terme durant 
la vigència del Pla Local de Joventut.  

Les dades estadístiques de la realitat 
juvenil es recolliran durant els primers 
mesos de la confecció del pla, 
mitjançant l’anàlisi dels resultats de les 
entrevistes i qüestionaris a la població 
jove i a la totalitat d’agents municipals 
que intervenen envers aquest tipus de 
col·lectiu. Es preveu que l’obtenció dels 
resultats d’aquesta fase de diagnòstic 
concloga durant el segon trimestre de 
l’any 2022.  

 Fase de participació: fòrum jove 

El Fòrum Jove és una eina de 
participació de duració concreta, amb 
vocació de ser periòdica, mitjançant la 
qual les administracions públiques i les 
persones joves dialoguen i treballen 
conjuntament per a construir les 
polítiques públiques territorials i 
sectorials. 

Com estableix a la Llei 15/2017 de 10 de 
novembre de polítiques integrals de 
joventut: «Les entitats juvenils i les 
administracions públiques impulsaran 
fòrums amb les persones joves del seu 
àmbit territorial. Els poders públics 
donaran suport als processos de 
participació i consulta, i vetlaran perquè 
es regisquen pels principis de màxima 
transparència, representativitat, 
eficàcia, incidència i igualtat 
d'oportunitats».  

Per aquest motiu s’estableix la 
realització del I Fòrum Jove de la 
localitat en el segon trimestre de 2022, 
on les persones joves debatran i 
reflexionaran sobre els resultats 
obtinguts en la primera fase, juntament 
amb la totalitat dels agents locals que 
tenen relació amb aquest col·lectiu. 

Fase de construcció: línies 
estratègiques i propostes 

Aquesta part és la cristal·lització de tot 
el procés previ. Una vegada recollit el 
diagnòstic, inclòs el procés participatiu, 
es recollirà tota eixa informació en guies  
que mostren les intervencions que es 
desenvoluparan, per eixos i àmbits, i on 
s’especificaran, entre altres aspectes: 
els objectius, els indicadors, la 
temporalització, el pressupost i la 
intervenció mateixa.  
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La redacció a partir dels resultats de la 
fase anterior del Pla Local de Joventut 
de Guadassuar amb les línies 
estratègiques i les propostes generades 
en la fase de diagnòstic està prevista per 
al tercer i el quart trimestre del 2022. 

Fase d’aprovació del Pla Local de 
Joventut de Guadassuar  

Una vegada conclòs el treball de les 
anteriors fases, es portarà a terme 
l’aprovació del primer Pla Local de 
Joventut de la nostra localitat. 

Durant aquesta fase es farà públic el 
contingut del Pla Local de Joventut, i es 
coneixeran les dades generades en les 
fases anteriors.  

Aquest serà un punt de partida per a 
engegar les accions que es recullen  en 
ell, i posar a disposició els esforços i 
recursos per intervindre i generar canvis 
positius, significatius i consistents. 

L’aprovació del document final està 
prevista per a l’últim trimestre de l’any 
2022. 

Fase de seguiment i avaluació  

Amb l’objectiu de garantir un correcte 
desenvolupament del Pla Local de 
Joventut, s’estableix un model de 
seguiment i avaluació que respon a 
dues finalitats fonamentals. Per un 
costat, constitueix un mecanisme 
d’anàlisi de les propostes executades. 
Per un altre costat, també suposa una 
eina de reflexió per al disseny de les 
accions futures i la presa de decisions al 
voltant de les intervencions que es 
desenvolupen, el que reverteix 
directament en la millora de les 
pràctiques professionals i les accions 
realitzades. Es busca millorar així la 
qualitat de les actuacions, en termes 
d’eficàcia i eficiència, i adaptar-les a les 
necessitats del municipi i el seu jovent.  

Per a realitzar adequadament el procés 
de seguiment i avaluació, s’utilitzen 
diversos criteris per a avaluar tant els 

objectius i el disseny com les fases 
d’execució i els resultats.  

En aquesta tasca, es comptarà amb la 
representació dels diversos agents 
implicats, des de diferents àmbits: 
representació política, representació 
tècnica (personal tècnic de Joventut i 
professionals d’altres departaments 
vinculats a les accions recollides), 
representants del col·lectiu de persones 
joves i, si escau, altres persones 
d’organismes externs a l’Ajuntament 
implicades en les accions. 

El sistema d’avaluació proposat 
s’organitza en diferents nivells d’anàlisi 
tenint en compte la temporalitat:  

 

L’avaluació continua de les accions està 
pensada per a recollir dades 
quantitatives i qualitatives relacionades 
amb la posada en marxa i el 
desenvolupament de cadascuna de les 
accions programades. L’anàlisi de 
l’activitat, per part dels diferents agents 
implicats, es realitzarà en finalitzar 
l’actuació i es farà servir un document de 
registre, basat en els indicadors 
d’avaluació definits per a cada 
programa, projecte o activitat. 

L’avaluació anual es realitzarà al final de 
cada any natural. S’analitzaran les 
dades quantitatives i qualitatives de les 
accions portades a terme, recollides 
durant l’avaluació continuada. 
Determinarà en quin grau s’estan 
assolint els objectius establerts, les 
dificultats i limitacions percebudes, i les 
adaptacions que s’han de fer per satisfer 
les necessitats de la població jove. Per 
a portar-la a terme, s’impulsarà la  
realització de  sessions de treball amb 
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els diversos agents esmentats en 
paràgrafs anteriors. 

L’avaluació final serà realitzada en 
finalitzar el període de vigència del pla. 
Tindrà en compte les dades i 
conclusions recollides a les avaluacions 
de les accions realitzades i l’avaluació 
anual. Constitueix un document d’anàlisi 
que determinarà el nivell d’assoliment 
dels objectius previstos i quin ha estat el 
seu impacte sobre l’entorn. A més, 
aquesta anàlisi serà una eina clau en la 
redacció del següent Pla Local de 
Joventut, amb orientacions per a 
realitzar una planificació estratègica que 
s’adapte a la realitat del municipi i a les 
necessitats de la seua població.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




