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PARÀMETRES ECONÒMICS I PROPOSTES

0 € Sense cost
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Ampliar les pràctiques, diversificar els horaris i enriquir els pú-
blics amb l’objectiu de millorar l’oferta d’oci juvenil, tractant 
d’aplegar a nous col·lectius de joves, fet que implica una adap-
tació a les formes i espais que habiten. Tot això passa en bona 
mesura per disposar d’un espai o centre de joventut que contri-
buisca a promoure l’oci juvenil al poble.

OCI EDUCATIU
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1. Apertura d’un casal 
jove amb equipaments 
per a l’oci juvenil i horaris 
adaptats als joves 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tallers amb joves + Consell de participació

DESCRIPCIÓ
Aquesta és una demanda molt generalitzada en el municipi, 
que abasta els joves, el personal tècnic municipal i es mares 
i pares, per això diferents agents locals ho perceben com una 
necessitat fonamental.  Es tracta d’obrir un casal jove que 
funcione com a espai d’oci i de trobada dels joves del poble, 
com tenen altres municipis del voltant. Per tant, es demana 
d’un espai més gran que l’actual Centre d’Informació Juve-
nil.

Els joves imaginen el casal jove amb les següents caracterís-
tiques: un lloc on puguen haver-hi equipaments d’esplai per 
al jovent com: futbolins, billars o taules de ping-pong; un es-
pai on poder realitzar activitats d’interior que siguen del seu 
interés, com campionats de videojocs o cine; un centre que 
adapte els seus horaris a les del jovent, obrint especialment 
el cap de setmana  i tenint, també, horari nocturn; a més, es 
pensa la seua ubicació en alguna zona cèntrica o de fàcil ac-
cés i no fora del nucli urbà. Per últim, aquesta proposta està 
relacionada amb la núm. 16, per a la qual cosa es demana 
una assemblea de joves implicada en la gestió i programació 
de l’espai. 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut, urbanisme, alcaldia

Fonts de 
cofinançaments

-

REFERENT 
Casal jove de Nou Barris
http://www.cjprospe.net/
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2. Realitzar activitats 
d’oci actiu a l’espai 
públic que abasten un 
públic majoritari: Holy 
Run, Survival zombie o 
Tobogan d’aigua  

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller de joves.

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció consisteix en la promoció o realitza-
ció d’activitats d’oci actiu juvenil en l’espai públic del 
poble. Els joves assenyalen quines són les seues pre-
ferències, com ara la Holy Run, la Survival Zombie o 
el tobogan d’aigua, per citar aquelles que han apare-
gut als tallers participatius. Es tracta de models que 
s’han posat de moda en molts municipis i que acon-
segueixen una participació molt alta, per això els i les 
joves del poble volen que es faça també al Puig. 

És important tindre en compte que, per a la seua exe-
cució, cal comptar amb la participació dels mateixos 
joves en l’impuls, disseny i difusió de l’activitat, ja 
que és una garantia d’èxit d’aquesta, així com una 
oportunitat per a la implicació de la joventut. Al ma-
teix temps, cal subratllar que aquesta mena d’activi-
tats tenen un abats molt majoritari, perquè permet a 
l’àrea de joventut aplegar a un públic juvenil majori-
tari, sovint fora del seu abast?, per  poder acostar-lo 
estratègicament a les seues línies d’actuació, com 
recollix la visió estratègica d’aquest epígraf. 

En el futur es poden ampliar aquestes propostes amb 
altres similars, com gimcanes pel poble o la realitza-

ció de cluedos participatius. 
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Regidoria de Joventut
Opcional: Regidoria d’Esports

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València o IVAJ

REFERENT 
Realització i organització de la Holy Run en el municipi de Muse-
ros.  Contacte: Tècnica de participació Museros, Neus Berenguer. 
http://www.ajunt-museros.com/regidories/joventut-in-
f%C3%A0ncia-i-gesti%C3%B3-de-la-diversitat/ix-setma-
na-de-la-joventut-2017/

.01

OCI 
EDUCATIU



PLA D’ACCIÓ  PLA INTEGRAL DE JOVENTUT DEL PUIG 19/238

3. Ampliar les activitats 
culturals per a joves en 
el municipi, incentivant 
també la implicació i 
coordinació amb l’àrea 
de cultura: Cine, música i 
teatre 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Origen de la proposta: Taller amb joves + Consell de partici-
pació + grup informal de JOVES

DESCRIPCIÓ
Una de les qüestions que més demanen els i les joves del 
Puig és la promoció d’activitats culturals per a ells i elles. En 
aquest sentit, assenyalen algunes en concret: en primer lloc, 
estan especialment interessats en la realització d’accions 
vinculades al cinema, com projeccions de pel·lícules, cicles, 
etc.  En segon lloc, també demanen activitats musicals com: 
concerts dels grups de música local, la programació de Dj’s o 
activitats de hip-hop, com ara les “peleas de gallos”. Per úl-
tim, també és interessant explorar altres activitats culturals 
que són properes a aquest grup poblacional, com poden ser 
els monòlegs.  

És important implicar a l’àrea de Cultura en aquesta propos-
ta, ja que al diagnòstic s’ha fet palés que el jovent a penes 
acudeix a les activitats que es realitzen a la casa de la cultu-
ra. A més, aquestes activitats també s’han de poder realitzar 
en aquells llocs o espais on acudeixen els joves, i així que 
els visquen com a propers i habituals. S’ha de pensar també 
quines accions es poden apropar estratègicament a les acti-
vitats de l’àrea de Joventut i a sectors juvenils fins ara més 
distants.   

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València o IVAJ

.01
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4.Implementar un 
programa d’activitats 
nocturnes per a joves, 
que siga divers i puga 
aplegara a diferents 
públics  

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Consell de Participació

DESCRIPCIÓ
Com s’ha assenyalat al diagnòstic del Pla, la nit és 
una moment que presenta algunes dificultats pels jo-
ves del Puig, especialment entre els 14 i els 18 anys, 
que no tenen vehicle i depenen en major mesura de 
les activitats que es facen al municipi. Moltes voltes 
manifesten no saber què fer i a més entren en con-
flicte amb el veïnat del poble per la qüestió del soroll. 
Aquest problema s’agreuja en aquelles temporades 
en què no hi ha cap festa de caràcter tradicional. 

Per tant, aquesta proposta planteja traslladar part 
de l’oci programat des de l’àrea de Joventut a la 
franja horària nocturna, com a un moment impor-
tant per als joves. El plantejament és el mateix que 
ja s’ha anat desenvolupant en aquest epígraf: trac-
tar d’adaptar les activitats de l’àrea de Joventut als 
moments, els espais i els valors dels joves del poble. 
Respecte a les activitats a realitzar, són aquelles que 
es plantegen en les propostes 2, 3 o 5, per tant no cal 
introduir-ne de noves. 
 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València o IVAJ

REFERENT 
Programa Quart de nit
http://quartjove.quartdepoblet.es/

Programa Lluna Plena del Casal jove del Port de Sagunt
http://llunaplena.saguntjove.es/#

.01
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5. Mantindre i Innovar al 
programa d’oci alternatiu 
existent, enriquint-lo i 
buscant nous públics. 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller dels Joves + Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Aquesta proposta planteja aprofundir en el programa d’oci 
alternatiu, alhora que l’enriquix i diversifica amb noves pro-
postes que plantegen els i les joves del poble. Aquesta pro-
posta està emparentada amb la número 16, que aposta per 
configurar un grup motor per a l’oci juvenil, ja que aquest ha 
de ser la font de gestació i creació de noves propostes. Així 
mateix, s’ha de mantindre un contacte pròxim amb les em-
preses que ofereixen serveis d’oci juvenil, per a poder enri-
quir l’oferta local de serveis. Cal tindre en compte que moltes 
vegades aquestes propostes poden tenir costos relativament 
baixos.

De moment, els joves plantegen al menys tres línies de tre-
ball:

 • Promoure l’àmbit dels videojocs, com ara fent campio-
nats entorn a un joc, partides en xarxa o exhibicions 
d’un joc determinat. 

 • Activitats vinculades a les arts de carrer, on principal-
ment es parla de tallers i mostres de graffiti i muralis-
me. Podrien ser ampliables a altres accions, com balls 
urbans o el parcour. 

 • Potenciar accions relacionades amb els jocs de taula, 
que han viscut un increment i diversificació notòria en 
els darrers anys.  

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València o IVAJ

REFERENT 
Associació Impuls
http://www.homoludicus-valencia.org/p/quienes-so-
mos.html#

.01
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Promoure la salut i el benestar de la població jove des d’una 
perspectiva integral i transversal, que aposte per completar els 
recursos dels que no es disposen per al seu desenvolupament 
així com acostar el jovent cap a aquells que es mantenen dis-
tants. Des d’aquesta perspectiva, promoure les infraestructures 
necessàries per al desenvolupament de les pràctiques esporti-
ves juvenils.

ESPORT I SALUT

.02

.02

ESPORT I 

SALUT
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6. Rehabilitar i millorar 
de forma participativa 
l’espai de street workout 
del municipi, tot i 
promocionant-ne l’ús  

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves.

DESCRIPCIÓ
Com es destacava en el diagnòstic, es percep l’interés entre 
els joves del municipi per la pràctica d’alguns esports emer-
gents, entre ells el street workout. Aquesta és una activitat 
que es practica generalment a l’aire lliure, en espais com els 
parcs, aprofitant el mobiliari urbà o utilitzant estructures 
que es col·loquen explícitament per aquesta finalitat. 

Els joves que ho practiquen al municipi pensen que, pel que 
fa al seu estat actual, caldria renovar l’espai existent des-
tinat a aquest ús. En eixe sentit, es considera oportú que 
durant el procés de rehabilitació es tinga en compte les ne-
cessitats dels joves i se’ls involucre. Per això, es proposa que 
siga un procés de co-disseny participatiu. Aquest procés po-
dria ser l’espenta per promoure l’associacionisme al voltant 
de la seua pràctica, tal com es planteja més endavant amb 
la proposta 14.

D’altra banda, en cas d’ampliar el parc existent, es considera 
interessant mantenir el caràcter d’espai lliure dins de l’en-
torn urbà, ja que açò diversifica i enriqueix els usos de l’espai 
públic i resinifica aquest amb la presència dels joves en un 
procés on ells són protagonistes. 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Esport

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València

REFERENT 
Parc Street workout Onda (Castellón)

ACSW PUZOL
https://es-es.facebook.com/acswpuzol/

.02

ESPORT I 

SALUT
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7. Afavorir i promoure 
la pràctica esportiva 
lliure i no vinculada a 
cap club en els espais 
existents al municipi a 
través de la regulació 
dels usos  

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves

DESCRIPCIÓ
Com que les instal·lacions del poliesportiu estan prou 
sol.licitades en certs horaris i els clubs tenen priori-
tat d’ús, es planteja afavorir i promoure la pràctica 
esportiva lliure a través de la regulació de l’ús d’al-
tres espais existents al municipi. És a dir, per abordar 
aquesta necessitat evidenciada en el diagnòstic es 
considera que no cal construir noves infraestructures 
sinó aprofitar l’ existència d’espais infrautilitzats que 
normalment es tanquen als joves quan, precisament, 
hi ha més demanda. 

En este sentit, la pista esprotiva annexa al ceip Pare 
Jofré, per exemple, es podria utilitzar a les vespra-
des o en períodes vacacionals si es regularen les 
condicions d’ús i obertura dels patis dels col·legis en 
horari extraescolar, de la mateixa manera que s’està 
impulsant en altres municipis de la Comunitat com 
Aldaia. Fins i tot, existeix la possibilitat d’arribar a un 
acord de cessió corresponsabilitzant els joves. Així 
mateix, aquesta regulació dels usos i horaris es po-
dria vincular amb la creació de la figura d’un monitor 
o un agent comunitari que dinamitzara aquest. 

També seria interessant promoure certes activitats 
com l’organització de campionats de futbet amb els 
joves interessants, tot i plantejant que foren ells ma-
teixos els que impulsaren la iniciativa. 

 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Esport

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València

REFERENT 
Experiència “Abierto al barrio”, Vitòria

.02

ESPORT I 

SALUT
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8. Instal·lar un skatepark 
al municipi per a promoure 
l’oci actiu i saludable dels 
joves 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves.

DESCRIPCIÓ
En la mateixa línia de la proposta 6, es creu convenient po-
tenciar la pràctica emergent d’alguns esports o activitats 
que es duen a terme a l’aire lliure, ja que, la creació d’espais 
adequats per practicar-los suposa la diversificació i l’enriqui-
ment dels usos de l’espai públic i l’augment de la presència 
de la joventut en aquest. És per açò que, tenint en compte les 
demandes dels joves, es proposa instal·lar un skatepark al 
municipi amb l’objectiu d’oferir i promoure alternatives d’oci 
actiu i saludable.

Com en el cas anterior, es considera necessari contemplar 
les necessitats de la població jove, per això es proposa im-
pulsar un procés de co-disseny participatiu, el qual servis-
ca també per a involucrar i motivar als joves al voltant de la 
pràctica. A més, és convenient des de la concepció i el dis-
seny d’aquest espai, tenir en compte la perspectiva de gè-
nere. Així mateix, és necessari trencar amb algunes barreres 
que existeixen en la pràctica dels esports urbans. En eixe 
sentit, l’existència de la figura d’un monitor o agent comu-
nitari podria ajudar a impulsar una pràctica més igualitària. 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Esport

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València

REFERENT 
Skatepark de Àrbucies
http://straddle3.net/constructors/projects/75.ca.php

.02

ESPORT I 

SALUT
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9. Potenciar i promoure 
els esports minoritaris 
per diversificar la 
pràctica esportiva, 
atenent especialment 
aquells vinculats a la 
natura.   

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves

DESCRIPCIÓ
Com assenyalen els joves del municipi, el lloc que 
ocupen en l’imaginari col·lectiu esports com el fut-
bol, condicionen el desenvolupament i la pràctica 
d’altres activitats esportives minoritàries. En eixe 
sentit, es considera interessant donar a conéixer 
i impulsar altres esports menys practicats a hores 
d’ara com rugby, ball o escalada. Conjuntament entre 
l’Àrea d’Esports i la de Joventut es podrien organitzar 
“Jornades d’Iniciació” a esports d’una sola jornada o 
un cap de setmana. 

Així mateix, amb el doble objectiu de promoure un 
estil de vida saludable entre la població juvenil però 
també el respecte pel medi ambient, es considera 
interessant potenciar especialment aquells vincu-
lats amb la natura com el ciclisme de muntanya o 
el senderisme. Per aconseguir-lo, es poden millorar 
i senyalitzar rutes i recorreguts ciclistes o dels vol-
tants del municipi així com  generar zones recreati-
ves i d’esplai. Es pot col·laborar amb les associacions 
existents en aquest camp. 

Per últim, és molt interessant contemplar la perspec-
tiva de gènere en totes les etapes de la gestió dels 
programes esportius. Ja no solament per impulsar 
a la participació de les joves en pràctiques comuna-
ment masculinitzades, sinó per entendre la pràctica 

d’esport, en conjunt, com una eina per a promoure l’equitat des 
de molts vessants com l’accés i resignificació de certs espais ur-
bans o el dret a una corporalitat lliure.
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Esport

Fonts de 
cofinançaments

Diputació de València

REFERENT 
Parque Natural Deportivo El Negrete, Utiel (València)
http://www.utiel.es/es/page/negrete

.02

ESPORT I 

SALUT
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10. Promoure campanyes 
innovadores de 
sensibilització i informació 
sobre el consum d’alcohol 
en els locals municipals i 
en les festes patronals 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tècnics Municipals

DESCRIPCIÓ
Encara que durant l’anàlisi s’identifica com una conducta 
generalitzada en l’àmbit juvenil, la ingesta d’alcohol apareix 
com una preocupació constant entre els tècnics, ja que es 
considera un hàbit cada vegada més precoç i més generalit-
zat entre perfils de joves que abans sembla que no consu-
mien. A més, com en altres àmbits relacionats amb la salut, 
existeixen una sèrie de barreres que allunyen a la població 
jove dels espais clàssics vinculats la promoció d’hàbits sa-
ludables. 

En eixe sentit, si es vol treballar cap a la promoció del seu 
benestar, és important fer un salt i apropar les campanyes de 
sensibilització i informació a la població jove, tant pel que fa 
als espais on es presenten com pel llenguatge emprat. És per 
això que es considera oportú impulsar campanyes innovado-
res de sensibilització i informació sobre el consum d’alcohol 
en els locals municipals i en les festes patronals -espais on la 
població jove és protagonista-. Els principis d’aquesta cam-
panya han de partir del reconeixement del consum alcohol 
per part d’ells i centrar-se en frenar l’abús (exemple, cam-
panyes de Controla Club).
Existix el servei mancomunat de la UPC en aquest cas, a tra-
vés de la Unitat de Prevenció Comunitària de la Mancomuni-
tat l’Horta Nord com una eina fonamental amb la qual evitar 
o retardar l’abús de drogues.

Són objectius importants de la prevenció:

 • Educar els individus perquè siguen capaços de man-
tenir relacions responsables amb les drogues.

 • Retardar l’edat d’inici del consum.
 • Modificar aquelles condicions de l’ajuste soci-cul-

tural que afavoreixen l’aprenentatge del comporta-
ment de l’ús de drogues.

 • Intervindre en les causes del malestar individual, bé 
per modificar allò que ho produeix, bé per ajudar la 
persona a superar-ho.

 • Oferir alternatives de vida saludables.

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Sanitat

Fonts de 
cofinançaments

Mancomunitat de l’Horta 
Nord

REFERENT 
Material elaborat pel servei TRACA impulsat pel Consell 
Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cu-
belles i Olivella, amb la col·laboració de la Direcció Ge-
neral de Joventut i la Diputació de Barcelona.
http://tracagarraf.cat/

.02

ESPORT I 

SALUT
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11. Impulsar ajudes a 
famílies amb joves amb 
diversitat funcional 
per garantir l’accés 
a recursos fora del 
municipi   

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tècnics Municipals

DESCRIPCIÓ
Durant el diagnòstic realitzat, s’ha identificat la falta 
de recursos i espais de caràcter municipal per abor-
dar les diverses necessitats dels joves amb diversitat 
funcional. Les ofertes i els serveis més propers se so-
len trobar a ciutats com València, si bé el desplaça-
ment continu no està a l’abast de totes les famílies. 
Davant aquesta realitat, el nivell socioeconòmic es 
converteix en un clar patró d’exclusió en el desenvo-
lupament del col·lectiu jove amb diversitat funcional. 

Amb l’objectiu de superar aquesta barrera i garan-
tir que, en la mesura del possible, es cobrisquen les 
necessitats bàsiques i es facilite el desplaçament a 
centres ocupacionals d’altres localitats, es proposa 
impulsar una ajuda econòmica dirigida a les famílies 
amb joves amb diversitat funcional. A banda d’això, 
seria interessant obrir un canal de comunicació es-
table per a facilitar la informació sobre altres ajudes 
que es plantegen en l’àmbit autonòmic o estatal. 
 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Serveis Socials

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Benestar 
Social

.02

ESPORT I 

SALUT
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12. Promoure la 
contractació pública i 
a temps parcial d’un/a 
psicòleg/a general sanitari 
per donar suport als joves 
així com a altres possibles 
grups poblacionals

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tècnics Municipals

DESCRIPCIÓ
Davant la inquietud, per part d’alguns tècnics municipals, 
per l’augment progressiu i alarmant dels problemes d’ansie-
tat i depressió entre la població jove i la falta de recursos 
públics per abordar-los de manera adequada i eficient, es 
proposa la incorporació d’un psicòleg general sanitari qua-
lificat per tractar casos clínics que puga donar suport tant 
a la població jove com a altres possibles grups poblacionals. 
Aquesta contractació es pot pensar inicialment a mitja jor-
nada o per unes determinades hores per a ser assumible pels 
recursos municipals existents. 

Encara que, actualment, hi ha psicòlegs municipals contrac-
tats per l’Ajuntament, no es dediquen a atendre aquest tipus 
de casos i els remeten al servei de Sanitat Pública. Allí, les 
llistes d’espera són massa llargues per la qual cosa, si no es 
tenen recursos econòmics a l’abast, aquests trastorns no es 
tracten, qüestió que a llarg termini pot afectar greument al 
desenvolupament dels joves. Novament, es detecta un patró 
de desigualtat social d’acord als recursos econòmics dispo-
nibles.  En eixe sentit, és fonamental impulsar aquesta figura 
i apropar-la als espais vivencials dels joves. 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Serveis Socials i Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Benestar Social
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13.Generar iniciatives 
que acosten els joves 
al centre de salut, així 
com a la inversa, per 
reduir la distància 
existent   

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tècnics Municipals

DESCRIPCIÓ
Al llarg de l’anàlisi, es destaca com la desvinculació 
de la població jove dels centres de planificació fami-
liar no afavoreix la promoció de la salut i el benestar 
d’aquest grup. Partint d’aquesta realitat, en primer 
lloc, és important posar en marxa iniciatives que re-
dueixen el distanciament existent entre els joves i els 
centres de salut i faciliten l’accés dels adolescents 
als serveis existents. En eixe sentit, és necessari ga-
rantir que els serveis de salut són accessibles per als 
joves però a més propers. Per aconseguir-ho, la rela-
ció entre l’institut i el centre de salut pot esdevenir 
un factor clau, ja que aquest primer pot convertir-se 
en una porta d’entrada organitzant tallers de promo-
ció de salut o altres iniciatives.

D’altra banda, és molt interessant poder desenvolu-
par programes de  formació de joves agents de salut. 
Es tracta de joves que, de manera voluntària o amb 
el suport d’una gratificació, es formen en temes re-
lacionats amb la salut amb l’objectiu de poder trans-
metre allò que aprenen entre el seu grup d’iguals, 
per exemple, organitzant activitats o campanyes jun-
tament amb un dinamitzador en el seu entorn proper 
com l’institut. Un exemple d’aquests programes és 
la proposta 23, vinculada a l’educació sexual i repro-
ductiva.

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Sanitat i Joventut

Fonts de 
cofinançaments

-

REFERENT 
Programa de formació de Joves Agents de Salut, Vilafranca del 
Penedès
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Mantindre i incrementar els programes de foment de l’associa-
cionisme juvenil com a escenari fonamental on treballar la im-
plicació i participació dels joves del poble, complementant-los 
amb una dinamització comunitària que abaste tots els col·lec-
tius locals i genere sinèrgies entre les diferents entitats exis-
tents. Aquesta perspectiva ha d’anar acompanyada de canvis en 
la mateixa administració local. 

PARTICIPACIÓ 
JUVENIL

.03

.03

PARTICIPACIÓ 

JUVENIL
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14. Enfortir el programa 
de promoció de 
l’associacionisme juvenil a 
partir de les oportunitats 
detectades per articular 
nous espais col·lectius 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Consell de Participació

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de treball aposta per enfortir el programa d’as-
sociacionisme juvenil que tan encertadament i decididament 
està desenvolupant l’àrea de joventut, i que ja està donant 
bons resultats. Aquest enfortiment passa per seguir promo-
cionant associacions o col·lectius juvenils en aquelles àrees 
on es detecten oportunitats per a fer-ho. Al llarg del procés 
de diagnòstic s’observen dues àrees que presenten recursos 
per a proposar nous espais de trobada juvenil.

En primer lloc, es detecta un espai interessant, com és 
l’àrea del medi ambient i els esports de natura, pels quals 
hi ha joves que manifesten interés. Es planteja la possibili-
tat de crear un espai pilot similar als grups scouts, a partir 
d’aquests joves. També seria interessant poder aprofitar 
aquells altres que han fet el curs de monitor de temps lliure 
o, fins i tot, muntar un nou curs per incorporar-ne de nous.  
En segon lloc, a partir de les demandes ja vistes més amunt 
de la renovació dels espais d’street workout, també es pot 
plantejar la idea de muntar un col·lectiu, ja que els usuaris 
assenyalen que a Puçol ja estan associats. A més, tenen de-
mandes concretes com tenir un entrenador ocasional que els 
ajude en els exercicis. 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut i Participació

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Benestar 
Social

REFERENT 
Associació de Street Workout de Puçol
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15. Promoure un 
registre de col·lectius 
juvenils que faciliten 
l’accés dels joves a 
formes organitzades de 
participació   

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
En els darrers anys s’han fet palesos els problemes 
que crear una associació cultural o juvenil compor-
ta per al col·lectiu jove, que no està habituat a eixa 
càrrega burocràtica i de relació amb les institucions, 
menys encara en les etapes inicials de l’experiència 
associativa. Sovint presenta obstacles per a joves 
que volen tirar endavant una associació en aquells 
àmbits que els són d’interés. Precisament, per aquest 
fet, la darrera Llei de joventut de la Comunitat Valen-
ciana (15/2017, del 10 de Novembre) aposta per la 
creació de registres de col·lectius juvenils per donar 
suport als grups més informals.

En aquest context, serà interessant facilitar, en l’es-
cala local, el mateix dispositiu per a donar suport a 
l’autoorganització dels joves. Per això es planteja 
aquest registre de col·lectius on els joves es poden 
donar d’alta a través de l’emplenament d’un formu-
lari on conste el nom i les dades de contacte dels 
portaveus, l’activitat/s que el grup realitza i el nom-
bre aproximat de joves que agrupa. Aquest enregis-
trament hauria de poder donar alguns drets, com 
ara disposar d’espais de trobada, participar de les 
decisions de programació o suport per part de l’ad-
ministració local. Al capdavall, aquesta acció tracta 
de reforçar la proposta 14 i la corresponent línia de 
treball en l’àrea de joventut. 
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut i Participació

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Benestar Social

REFERENT 
Llei de Polítiques integrals de la joventut
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10179.
pdf
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16. Crear un grup motor de 
joves, de diferents àmbits, 
que promoga l’oci juvenil i 
la participació en ell

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves

DESCRIPCIÓ
Els i les joves proposen la creació d’un grup motor que pro-
moga les activitats d’oci de l’àrea de joventut, amb el suport 
de la tècnica municipal. Aquest grup ha de ser divers, de for-
ma que reunisca representants de diferents edats  i àmbits 
juvenils del poble, i podria estar al voltant de 22-25 perso-
nes. Aquest grup ha de ser actiu, no sols en dissenyar i im-
pulsar les activitats d’oci juvenil, sinó en contribuir a la seua 
difusió i comunicació, i que tracte d’aplegar a tots els grups 
de joves del municipi.  La periodicitat de les reunions hauria 
de ser, inicialment cada mes i mig o dos mesos, per acostu-
mar als i les participants al ritme de les reunions, que podran 
ser més freqüents més avant. 

A continuació s’esbossa una proposta de disseny del grup:

 • 2 persones 3r de l’ESO
 • 2 persones 4t de l’ESO
 • 2 persones 1r batxillerat
 • 2 persones 2n de batxillerat
 • 2 persones Tasca de Sant Roc
 • 2 persones grups de música
 • 2 persones Associació Jagger
 • 2 persones Associació escacs
 • 2 persones Banda de música
 • 2 persones Club de futbol
 • 5 persones de lliure adscripció

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Participació

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Benestar 
Social

REFERENT 
Grup promotor de la casa de la joventut de Xest

Programa Corresponsals:
http://www.saguntjove.es/
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17. Desenvolupar una 
Assemblea de xiquets i 
xiquetes per potenciar 
la participació des 
dels primers anys de la 
joventut 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
En els darrers anys s’ha donat un fort impuls als  con-
sells d’infància o a les audiències de xiquets i xique-
tes, tant des de l’àmbit autonòmic com local, per a 
impulsar la participació dels més menuts i menudes. 
Molts Reglaments locals de participació han recollit 
aquesta iniciativa i tants o més Ajuntaments tracten 
d’impulsar-la. Ara bé, aquest dispositiu ha presentat 
sovint problemes relatius a un caràcter massa ins-
titucionalitzat per a la població infantil, el que ha 
provocat que en molts casos haja perdut ràpidament 
l’interés dels i les participants. Per això, es recoma-
na impulsar un model més informal d’assemblea de 
xiquets i xiquetes, com està succeint també en dife-
rents pobles.

La funció d’aquesta assemblea seria implicar els 
xiquets i xiquetes en la millora i transformació del 
municipi, d’acord als seus interessos i necessitats. 
Al mateix temps, ha de servir per apropar aquest 
col·lectiu a l’àrea de joventut, dinamitzant-lo per a 
que en els propers anys puga entrar o inserir-se en 
els programes existents. Normalment, les assem-
bles solen estar formades per un grup d’uns 20-25 
xiquets/es, d’entre 10 i 14 anys que es reuneixen re-
gularment una vegada al mes o al mes i mig. Les as-
sembles compten amb una o dues professionals que 
dinamitzen de forma lúdica i entretinguda l’espai. La 
composició es realitza a partir dels centres educatius 
locals mitjançant la lliure inscripció per cada curs 
que hi participa. Per això mateix, es fa necessari el 
suport dels centres educatius, així com l’AMPA. 
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut, Educació i Participació

Fonts de 
cofinançaments

-

REFERENT 
Assemblea jove d’Orba
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18. Implicació, de forma 
transversal, dels joves 
que viuen a la Platja als 
diversos programes de 
participació i oci juvenil 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Al diagnòstic participat es descriu i es comenta la situació 
dels joves que viuen al nucli urbà de la platja, relativament 
aïllats de la resta del municipi, així com els amb problemes 
de mobilitat i d’accés a equipaments. Per tant, cal introduir 
mesures per a incorporar aquest col·lectiu als programes i 
accions de l’àrea de Joventut, per augmentar la diversitat 
dels i de les participants en les línies de treball desenvolu-
pades. 

Aquesta proposta té un plantejament transversal a tot el 
conjunt d’accions, de forma que serveix com a criteri comple-
mentari a diferents accions del Pla de Joventut. Entre aques-
tes, es poden contemplar el grup motor per a la programació 
d’oci juvenil (proposta 15) o l’assemblea de xiquets i xiquetes 
(proposta 17) dintre d’aquest epígraf; també la proposta del 
mateix casal jove (núm. 1) o la dels programes municipals de 
promoció de la igualtat entre iguals (núm. 23).  

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Platges

Fonts de 
cofinançaments

-
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19. Generar aliances 
amb altres agents 
locals per a fomentar 
la participació juvenil: 
club de futbol, societat 
musical i altres

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
El foment de la participació i la implicació de la po-
blació juvenil no és una cosa que es puga pensar de 
manera centralitzada o que haja de recaure sobre un 
sol agent, sinó que, més bé, cal pensar-ho com una 
xarxa distribuïda que implica a diferents agents lo-
cals, generant sinèrgies i aliances entre els mateixos. 
Des d’aquest plantejament, llavors, cal generar una 
línia de treball conjunta amb els principals actius de 
participació juvenil al municipi, fomentant el treba-
ll conjunt en la mesura de les possibilitats existents 
per aconseguir l’objectiu esmentat. 

De la mateixa forma que l’anterior acció, açò es plas-
ma en una proposta transversal que pot complemen-
tar moltes de les altres accions incloses dins d’aquest 
pla integral, especialment totes aquelles propostes 
que estan relacionades en la realització de campan-
yes o programes de sensibilització, en la creació de 
grups per al foment de la participació o, fins i tot, en 
el desenvolupament de programes d’oci municipal.
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i Participació

Fonts de 
cofinançaments

-
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20. Implementar una mesa 
intersectorial per treballar 
conjuntament accions per a 
la joventut del poble 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tècnics Municipals

DESCRIPCIÓ
Aquesta acció pràcticament es troba implícita en l’aposta 
per realitzar un Pla Integral de Joventut, ja que la seua exe-
cució o desplegament necessita d’una mesa intersectorial 
que l’acompanye. La mesa intersectorial ha de ser el dispo-
sitiu que facilite i canalitze el treball conjunt al voltant de 
la joventut local, contribuint a generar sinèrgies entre els i 
les tècnics municipals. Aquesta mesa ha de servir com lloc 
de trobada, en primera instància, d’aquelles àrees amb com-
petències directes en matèria de joventut, com ara serveis 
socials, ocupació o salut. En segon lloc, ha de permetre que 
altres serveis com cultura, esport o festes també puguen 
participar en la mesura de les seues possibilitats. El plante-
jament de l’acció parteix de la saturació de tasques de molts 
tècniques municipals, per la qual cosa tracta d’ajustar-se a 
aquesta realitat. 

Per tant, es proposa un funcionament que pivote sobre una 
reunió quadrimestral (per tant, 3 a l’any). Ha d’haver un coor-
dinador de la mesa, que siga la persona encarregada de rea-
litzar la convocatòria i enviar l’acta. Les reunions hauran de 
celebrar-se en un espai que facilite l’assistència dels i de les 
participants.  La primera de les reunions ha de servir per a 
programar quines accions, de les que contempla el Pla per a 
cada àrea, es van a desenvolupar al llarg de l’any. La segona 
d’elles per a monitoritzar l’execució i fer-la de manera col·la-
borativa amb la resta de personal tècnic, mentre que l’última 
ha d’estar destinada a avaluar el funcionament de l’exercici. 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mig termini

Regidories competents Joventut i altres 
departaments municipals 
(Educació, Esports...)

Fonts de 
cofinançaments

-

REFERENT 
Taula intersectorial de salut del municipi de Gandia
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21. Augmentar els 
recursos disponibles 
per a joventut en el 
municipi per a poder 
ampliar els impactes de 
les accions sobre aquest 
col·lectiu

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Els pressupostos per a les àrees de joventut s’enfron-
ten a un problema habitual en la política pública mu-
nicipal i el desenvolupament local: es tracta del fet 
que bona part dels joves encara no voten i altres són 
molt distants o volàtils respecte a la participació po-
lítica, el que afecta a la configuració del pressupost 
municipal. Desafortunadament açò contrasta amb el 
fet que invertir en l’àrea de joventut és apostar per 
la construcció d’una ciutadania participativa, inquie-
ta, respectuosa, autònoma i emancipada. L’adminis-
tració local ha de fer un esforç per canviar aquesta 
realitat. 

El Puig presenta un pressupost en joventut relativa-
ment baix, pel que es fa necessari incrementar els re-
cursos per a poder promoure unes accions i línies de 
treballs potents vers la joventut. Aquest increment 
de recursos hauria d’acompanyar la pròpia aprovació 
i execució del Pla Integral de Joventut (2018-2022).  
Aquesta acció és la que ha de possibilitar implemen-
tar moltes de les altres propostes que contempla 
aquesta Pla.
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini ( 2019 - ....)

Regidories competents Joventut, Educació i 
Participació

Fonts de 
cofinançaments

IVAJ i Diputació 
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Promoure la igualtat i la no-discriminació de la joventut apos-
tant per la millora i innovació en els programes desenvolupats 
per aconseguir aquest objectiu així com per la localització en 
aquells espais que els joves efectivament habiten, tot i priorit-
zant les desigualtats entre dones i homes i les discriminacions 
per raons d’orientació afectivasexual. 

IGUALTAT I NO
DISCRIMINACIÓ

.04

.04

IGUALTAT I NO

DISCRIMINACIÓ
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22. Accentuar els 
continguts vivencials 
i experiencials dels 
programes de promoció 
de la igualtat entre joves 
per evitar els problemes 
diagnosticats 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Al llarg del diagnòstic, es descriuen una sèrie de necessitats 
identificades en els tallers de formació en igualtat referides 
a les contradiccions entre els discursos o argumentacions 
que sostenen principalment les dones en aquestos tallers 
i les actituds o comportaments que després efectivament 
tenen davant d’algunes qüestions concretes. Malgrat totes 
les fortaleses que tenen aquests cursos, les tècniques muni-
cipals detecten algunes mancances que, com a d’avaluació, 
cal millorar.

Per tant, aquesta acció planteja millores sobre la base dels 
cursos formatius, basats en l’educació, que s’imparteixen 
als i les joves. Es proposa que aquests cursos incrementen 
aquelles parts més experiencials i corporals perquè siguen 
més vivenciats per part dels i les participants, tractant de 
reduir la clivella observada. En aquest sentit, és interessant 
l’ús dels referents que molts joves utilitzen, com ara certs 
programes de televisió o publicitats.  
La regidoria de Benestar Social, la de Cultura i Educació i 
la de Joventut fa anys que treballen la Igualtat de Gènere 
als centres educatius públics de la localitat, apostant enèr-
gicament per una programació d’activitats centrades en la 
Igualtat de gènere: rols, referents, corresponsabilitat en les 
tasques domèstiques i la criança, violència de Gènere... des 
del primer curs d’Infantil fins al batxillerat. Cal ressaltar la 
col·laboració entre els departaments municipals i els cen-
tres, els quals treballen colze a colze en aquests projectes.

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini ( 2019 - ....)

Regidories competents Joventut, Educació i 
Participació

Fonts de 
cofinançaments

IVAJ i Diputació 

REFERENT 
Formigues Liles, projecte de formació
https://www.facebook.com/FormiguesLiles/?ref=br_rs
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23. Crear programes 
municipals d’educació 
entre iguals per 
sensibilitzar sobre la 
igualtat de gènere així 
com sobre l’educació 
sexual i reproductiva

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Es planteja una línia de treball orientada a promo-
cionar la igualtat entre dones i homes així com la 
salut sexual i reproductiva entre la població jove mit-
jançant un grup de xics i xiques del poble. En els da-
rrers anys les metodologies entre iguals han vingut 
a substituir les campanyes de sensibilització i cons-
cienciació, que moltes vegades no aconsegueixen 
l’impacte esperat en la població destinatària. Les 
metodologies entre iguals aposten perquè la difusió 
i comunicació dels missatges la facen els i les iguals, 
escollint preferentment aquells perfils de lideratge 
natural i democràtic, capaços de mobilitzar les seues 
xarxes socials.

Per a portar aquesta proposta endavant, d’acord amb 
aquest enfocament, es tracta de crear un grup de jo-
ves, per part de l’àrea d’Igualtat d’entre 15 i 18 per-
sones. Aquest grup ha de comprendre joves d’edats 
diferents, possiblement entre els 16 i els 21 anys i de 
diversos ambients, per aconseguir aplegar a tots els 
grups d’iguals de joves del poble. Els i les joves han 
de posseir habilitats comunicatives i capacitats de li-
deratge, com es comentava, i la seva assistència serà 
becada, per a fomentar la seua implicació. El grup 
rebrà formació al llarg del curs i després seran ells 
i elles els encarregats/des de realitzar formacions 
als seus iguals, ja siga a les aules de l’institut o amb 
conversacions informals en el seu àmbit, que seran 
avaluades. 
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini (Curs 2019 - 2020)

Regidories competents Joventut i Educació 
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IVAJ i Diputació 

REFERENT 
Projecte RIU Alzira/Algemesí
https://www.facebook.com/Projecte-RIU-332326233470380/
https://www.ehu.eus/documents/3638427/6977097/Presenta-
cion-Dory-Avino-Mireia-Lopez.pdf
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24. Impulsar l’adopció 
d’una perspectiva de 
promoció de la igualtat en 
la programació i realització 
de les activitats festives, 
en col·laboració amb els 
agents implicats

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip tècnic + Tècnics locals

DESCRIPCIÓ
Els esdeveniments festius que es realitzen al poble són es-
pais molts freqüentats i propers a la realitat dels joves, com 
ha quedat justificat en l’anàlisi feta al diagnòstic. Això jus-
tifica que aquests espais siguen concebuts d’acord a una 
perspectiva feminista, que pose en el centre el disseny d’es-
pais igualitaris perquè tothom puga gaudir de la festa en 
les mateixes condicions. Aquesta perspectiva s’ha de fer en 
convivència amb els agents implicats en la festa (Sant Roc, 
Tasqueta.., però també propietaris de pub’s del municipi), 
perquè no es perceba com un fet invasiu.  

Aquest programa es concreta amb una sèrie de línies d’ac-
tuació:

 • Campanyes de “No és no” en les festes tradicionals i en 
els locals d’oci nocturn del municipi, acompanyades si 
és possible d’un punt d’atenció a les víctimes d’agres-
sions.

 • Disseny d’espais festius amb la perspectiva de l’urbanis-
me inclusiu, de forma que no es generen espais inse-
gurs: generar zones on tothom puga veure i ser vist/a, 
escoltat i ser escoltat/da, etc.

 • Atenció a la programació d’actuacions musicals per a 
tindre en compte la presència de grups de dones, Dj’s 
dones, etc.

Aquesta proposta es complementa amb la següent, que 
aposta per atorgar un rol actiu i principal a la dona en la fes-
ta. 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini 

Regidories competents Joventut i Festes
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-

REFERENT 
Formigues Liles, projecte de formació
https://www.facebook.com/FormiguesLiles/?ref=br_rs

Protocol d’estratègies per al disseny d’espais festius in-
clusius.
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25. Obrir espais de 
debat i d’inclusió en 
les festes tradicionals 
per a impulsar la 
incorporació de la dona 
i l’assoliment d’un rol 
principal

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic + Consell Veïnal

DESCRIPCIÓ
En els darrers anys s’observa al municipi del Puig una 
tendència de les xiques joves del municipi a deman-
dar un rol més actiu en les festes tradicionals. Aques-
tes demandes han afectat tant a les festes de Sant 
Roc, a les de la Puríssima o, fins i tot, a les de la Mare 
de Déu; com han narrat diferents grups de xiques 
en la fase de diagnòstic. L’administració local ha de 
respondre a aquestes demandes impulsant la partici-
pació de les dones en les festivitats tradicionals per 
enfrontar els patrons de desigualtat que s’observen 
en aquest àmbit. Els rituals de pas que marquen les 
festes del poble s’han vist modificats en la societat 
contemporània, fet que justifica aquesta intervenció.

Per tant, es planteja encetar iniciatives que atorguen 
un rol principal a les dones en la festivitat tradicio-
nal. Al llarg del diagnòstic es dibuixen diferents es-
tratègies per assolir aquest objectiu, que es recollien 
ací a mode de temptativa:

 • Canviar les dates de la festa de la Puríssima per-
què tinga una major centralitat a l’estiu, al mes 
de juliol o a la darrera setmana d’Agost.

 • Facilitar la participació de les dones a festes que 
fins ara eren sols per a homes, com Sant Pere o 
Sant Roc.

 • Aprofitar els anys que hi ha festes tradicionals 
sense clavariesses, com les de la Mare de Déu, 
per impulsar la participació de la dona.  

 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini 

Regidories competents Festes
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-

REFERENT 
Un referent en la incorporació de la dona a l’àmbit fester han 
estat les ciutats d’Alcoi o Ontinyent, en les festes de Moros i Cris-
tians. 
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26. Campanyes de 
visibilització i promoció 
de la diversitat sexual i 
afectiva en els instituts i el 
municipi

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Personal Tècnic Municipal

DESCRIPCIÓ
L’acció planteja realitzar campanyes de sensibilització i 
conscienciació sobre la diversitat sexual i afectiva, tant a ni-
vell municipal com en aquells espais de joves, per exemple a 
l’IES El Puig. Les esmentades campanyes han de tractar de 
ser novedoses i innovadores per a cridar l’atenció i impactar 
en la població jove, probablement amb continguts audiovi-
suals i per a xarxes socials. 

Al mateix temps, aquestes campanyes es poden veure acom-
panyades d’altres qüestions, com la celebració del dia de 
l’orgull LGTBI (28 de juny), la realització de xarrades o tallers 
amb joves, al professorat i a les famílies. Tot plegat hauria de 
formar part d’un Pla contra la discriminació per la diversitat 
sexual al municipi, que comptara amb una sèrie d’accions 
seqüenciades i ordenades. Per a portar-los a terme, es pot 
recolzar amb diferents programes existents.

Aquest 2018 la regidoria de Joventut posa en marxa el pro-
grama “ABRAÇAR LA DIVERSITAT” amb l’objectiu d’informar i 
orientar als i les joves, promoure el diàleg al seu voltant, pro-
moure el respecte a la diversitat sexual i prevenir el bulling 
LGTBfóbic. Per assolir els objectius s’han planificat una sèrie 
de tallers a l’IES i la difusió d’una campanya publicitària.

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Curt termini

Regidories competents Joventut

Fonts de 
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-

REFERENT 
Pla Divèrsia, diversitat en les aules. Lambda
http://lambdavalencia.org/es/queteofrecemos/forma-
cion-y-cultura/plan-diversia/
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27. Realitzar una 
campanya de 
sensibilització sobre 
la centralitat de les 
cures i les tasques 
domèstiques i la seua 
redistribució d’acord al 
gènere

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Al diagnòstic, el personal tècnic municipal adverteix 
de les idees caduques que alguns joves barons pos-
seeixen sobre el paper de dones i homes a les tas-
ques de la llar. Açò es considerat com un dels majors 
obstacles a la formació en igualtat que les persones 
implicades observen: l’assoliment de la corresponsa-
bilitat. Aquest fet coincideix en un moment en què 
els plantejaments sobre l’àmbit de les cures estan 
apostant per sensibilitzar sobre la importància de les 
tasques de reproducció social en la societat. Tot açò 
justifica programes que consciencien sobre l’organit-
zació social i necessària redistribució de les tasques 
de la llar a la vegada que dóna valor i importància a 
les mateixes. 

Per tant, aquesta campanya municipal deu compren-
dre diverses línies de treball: 

 • Xerrades i tallers formatius amb l’alumnat dels 
centres educatius i amb les famílies

 • Una campanya municipal que sensibilitze sobre 
la importància de les tasques de la llar i de les 
cures i que implique als homes en aquestes.

 • La implicació dels diferents agents locals i as-
sociacions municipals de perseguir aquest ob-
jectiu. 

La regidoria de Benestar Social, la de Cultura i Edu-
cació i la de Joventut fa anys que treballen la Igualtat 
de Gènere als centres educatius públics de la loca-
litat, apostant enèrgicament per una programació 
d’activitats centrades en la Igualtat de gènere: rols, 

referents, corresponsabilitat en les tasques domèstiques i la 
criança, violència de Gènere... des del primer curs d’Infantil fins 
al batxillerat. Cal ressaltar la col·laboració entre els departa-
ments municipals i els centres, els quals treballen colze a colze 
en aquests projectes.
 

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini ( Curs 2019 - 2020)
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IVAJ i Diputació 

REFERENT 
Campanya per la corresponsabilitat en les feines de la Llar. Hom-
bres por la igualdad. 
https://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Campaña+pu-
blicitaria+CORRESPONSABILIDAD+RESPONSABLE
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Millorar i potenciar les trajectòries educatives dels i les joves 
del Puig, atenent especialment als contextos d’exclusió social i 
abandonament temprà dels espais educatius i a facilitar el des-
plaçament de tots i totes aquelles que estudien fora del municipi. 

EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ
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28. Buscar alternatives 
per connectar el Puig 
amb la línia de metro de 
Rafelbunyol, i s’intentarà 
facilitar el desplaçament 
dels joves als centres 
educatius de municipis 
propers

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Tallers amb Joves

DESCRIPCIÓ
Els joves proposen la connexió del poble amb el metro de 
Rafelbunyol per poder desplaçar-se amb major facilitat als 
centres educatius on estudien, sovint cicles de formació 
professional. Prioritàriament, plantegen l’opció de dispo-
sar d’un bus interurbà que realitze aquest trajecte, amb la 
possibilitat que connecte altres municipis. En cas de no ser 
possible, demanen la connexió d’ambdós nuclis urbans mit-
jançant el carril bici, aprofitant que es troben molt a prop i la 
via xurra passa pel mig. 

Aquesta petició, no sols es circumscriu a l’àmbit educatiu, i 
també abasta l’àmbit de l’oci, ja que es reivindica la connexió 
amb els municipis del voltant mitjançant el metro i amb una 
varietat més gran de zones de la ciutat de València. El jovent 
percep el tren de rodalies com un transport car i amb poca 
freqüència de pas.  

Pressupost aproximat Alt
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29. Millorar els 
programes existents 
contra l’assetjament 
escolar, augmentant 
la diversitat dels 
participants en els 
programes de mediació 
i acompanyant-los 
de campanyes de 
sensibilització

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
A l’IES-El Puig existeix un programa de mediació en-
tre iguals per a tractar d’enfrontar la problemàtica 
de l’assetjament escolar al centre. En els tallers amb 
joves, aquests realitzen una avaluació del programa 
en què, alguns d’ells, hi participen. Tenen una valo-
ració positiva del mateix però proposen que hi haja 
un major intercanvi entre les persones ja que, d’acord 
amb la visió d’alguns, hi ha el risc de que les perso-
nes mediadores siguen tots els anys les mateixes. 
Amb aquesta finalitat, pot ser interessant revisar o 
reforçar les gratificacions que reben les persones 
participants en programes d’entre iguals. 

Al mateix temps, és fonamental fer créixer el pro-
grama mencionat amb campanyes de sensibilització 
(cartellería, díptics, xarxes socials...) que puguen 
combatre certs discursos culpabilitzadors de la per-
sona assetjada, que s’entreveu també entre alguns 
joves.

Pressupost aproximat Baix
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30. Innovar i reforçar la 
construcció dels itineraris 
educatius dels joves en 
l’àmbit de l’IES El Puig

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Personal Tècnic Municipal

DESCRIPCIÓ
En el diagnòstic, tots els tècnics municipals entrevistats fan 
referència a la problemàtica de l’escassa preocupació per 
l’elaboració de la pròpia trajectòria educativa i laboral dels 
joves, el que lògicament els afecta posteriorment en la tria 
de les opcions formatives i oportunitats laborals que se’ls 
presenta. Per tant, aquesta visió tan consensuada ha de no-
drir una acció per reforçar la construcció d’aquests itineraris.

Aquesta proposta no és pot detallar del tot, ja que en bona 
mesura entra dins de l’acció de l’IES. Ara bé, si que es poden 
suggerir algunes orientacions, com ara: aprofitar els nom-
brosos programes i recursos existents al centre per fer-ho; 
implicar a joves més majors del municipi que han cursat di-
ferents opcions educatives o tenen diferents perfils laborals 
(programa entre iguals); reforçar el paper de l’orientadora 
amb aquesta finalitat; o integrar als centres de suport esco-
lar en aquest objectiu. 

Per al curs 2019-2020, tenim programada la Fira de l’Es-
tudiant, jornada informativa on els i les estudiants de l’IES 
rebren tota la informació al voltant de les seues opcions edu-
catives. 

Pressupost aproximat Baix
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31. Crear un protocol 
d’acció coordinat entre 
Joventut, Serveis 
Socials, ADL i l’Institut 
sobre trajectòries 
formatives

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
En el desenvolupament del diagnòstic, el personal 
tècnic de l’Ajuntament posa en valor el treball con-
junt que realitzen diferents àrees municipals amb 
l’Institut. Al mateix temps, alguns agents adverteixen 
que aquesta coordinació es dóna de manera puntual 
i voluntària perquè els protocols existents solament 
es refereixen a algunes situacions molt específiques, 
sense abordar de manera integral el treball al voltant 
del joves. Per tant, sobre aquesta realitat cal actuar.

En conseqüència, l’acció planteja generar un proto-
col d’acció coordinada entre les diferents àrees impli-
cades en la joventut (Joventut, Serveis Socials, Ocu-
pació) i diversos agents de l’IES-El Puig (l’orientadora 
laboral i algun membre de l’equip directiu). Els àm-
bits de treball deuen ser aquells sobre els que ja es 
produeix una acció coordinada: absentisme escolar, 
necessitats educatives, construcció d’itineraris, ava-
luació dels programes existents, etc. 

Pressupost aproximat Baix
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32. Implementar 
programes de cooperatives 
escolars en l’educació 
secundària per fomentar 
els valors col·lectius

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
En els darrers anys, la promoció de les cooperatives escolars 
en els centres educatius ha esdevingut una bona pràctica 
i un referent educatiu, especialment en la implementació 
de programes de valors col·lectius i  solidaris en l’alumnat. 
Aquests programes, molt estesos en algunes comunitats 
autònomes, s’han començat a introduir en municipis com 
València, Sagunt o Museros. Els programes de cooperatives 
escolars consisteixen bàsicament en la formació de coopera-
tives pilot entre l’alumnat aprofitant aquelles qüestions que 
requereixen obtindré fons econòmics: viatge de fi de curs, 
una excursió o qualsevol iniciativa solidària. Sobre aquesta 
necessitat, es despleguen els principis de l’economia social, 
l’emprenentatge col·lectiu i els processos grupals.

Aquesta acció contempla que l’Ajuntament del Puig promo-
ga la introducció d’aquests opcions formatives en els centres 
educatius del municipi, principalment l’IES-El Puig. La im-
plementació es pot fer de dues formes: a través d’un acom-
panyament de les entitats expertes en aquestes qüestions o 
mitjançant les fitxes didàctiques sobre el tema. 

Pressupost aproximat Baix
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REFERENT 
Cooperativa transversal
http://educacio-valencia.es/projectes/fent-esco-
la-fent-cooperativa/

Programa de Cooperatives d’alumnes de Catalunya: 
http://www.cooperativesalumnes.cat/
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VISIÓ ESTRATÈGICA
Promoure l’emancipació i autonomia juvenil, que particularment 
és unaproblemàtica en contextos de municipis xicotets, a par-
tir de la generació dels recursos tècnics necessaris per afavorir 
l’ocupació dels joves així com de l’activació progressiva de políti-
ques d’accés a l’habitatge en l’àmbit local atenent al marc actual 
posterior a l’esclat de la bombolla immobiliària.  

EMANCIPACIÓ
I AUTONOMIA 
JUVENIL 
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33. Disposar d’una 
estratègia d’ocupació 
juvenil que establisca el 
marc per a les diferents 
accions sobre la joventut 

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Personal Tècnic Municipal

DESCRIPCIÓ
Aquesta proposta planteja realitzar una estratègia d’ocupa-
ció juvenil, d’acord amb un Pla Estratègic del municipi o un 
Pla d’Ocupació del municipi. Aquest document ha de marcar 
els objectius a llarg termini, identificant les oportunitats i 
els obstacles existents, per a orientar totes les accions en 
matèria d’ocupació juvenil, tant aquelles de caràcter forma-
tiu, com les que versen sobre ocupació directa o promoció 
econòmica. Per tant, es tracta d’una acció que tracta d’evitar 
propostes de curt termini o massa depenent de les ajudes 
que apleguen per traçar una estratègia pròpia del municipi 
per al desenvolupament juvenil, a partir del diagnòstic de 
debilitats i fortaleses.

En aquest document s’han fixar els nínxols de mercat que 
l’administració local considera estratègics per a la joventut 
del poble per adreçar els seus esforços cap aquests. 
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34. Disposar d’aules 
certificades en el 
municipi per millorar 
l’oferta de formació 
laboral certificada

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Personal Tècnic Municipal

DESCRIPCIÓ
Al diagnòstic de necessitats en matèria d’ocupació 
apareix com un punt important la qüestió d’incre-
mentar els cursos de formació professional. La pos-
sibilitat de realitzar aquests depén, en bona mesura, 
de les subvencions que atorga el SERVEF que, per a 
donar-les, estableix una sèrie de criteris, entre els 
quals es troba la disposició d’aules certificades per 
a realitzar la formació. Molts municipis tenen proble-
mes per habilitar-les, especialment quan es tracta 
d’àmbits laborals que necessiten d’aules altament 
preparades.

Com a conseqüència d’aquest plantejament, l’acció 
present contempla avançar en la certificació d’aules 
al municipi. Per això, en línia amb la proposta ante-
rior (núm. 32), cal decidir quins són aquells àmbits 
laborals perquè l’administració local aposta. D’eixa 
manera, s’hauran d’habilitar les aules dels perfils 
professionals que es prioritzen perquè joves i ciuta-
dania del municipi es puguen beneficiar de les for-
macions laborals que s’oferten en el futur. 

Pressupost aproximat Mitjà
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35. Posar en funcionament 
programes de mediació i 
acompanyament col·lectiu 
a joves entre 16-18 anys 
desenganxats de les 
trajectòries formatives i 
laborals

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Consell de Participació + Personal Tècnic Municipal 

DESCRIPCIÓ
En la diagnosi de problemes del Pla es fa referència a neces-
sitats específiques referides al col·lectiu de joves entre els 
16 i els 18 anys. S’argumenta la falta de programes concrets 
destinats a joves en aquestes edats que s’han desconnec-
tat de les etapes formatives i no mostren interés o no tenen 
oportunitats de començar la inserció en el mercat laboral. 
Per tant, es tracta de perfils molts vulnerables que, en l’evo-
lució temporal, poden assolir la condició de risc d’exclusió 
social.

Davant d’aquesta anàlisi, es fa necessari engegar un pro-
grama d’atenció i acompanyament a aquesta població que 
tinga com a objectiu la seua connexió, bé siga als circuits 
formatius o de suport a la inserció al mercat laboral. Aquest 
programa pot estar destinat a la visita a cicles de formació 
professional, al coneixement concret d’empreses o perfils 
professionals, les habilitats comunicatives i professionals 
necessàries, etc. En definitiva, es tracta d’encetar un progra-
ma que intervinga en un moment clau per al combat de les 
desigualtats socials. Si es creu necessari, es pot pensar en 
conveniar l’acció amb entitats socials del sector.

Des de febrer de 2018, a l’ESPAI JOVE s’està impartint el 
programa JOVES OPORTUNITATS (JOOP), coordinat per 
l’IVAJ i financiat pel Fons Social Europeo. Com indica l’IVAJ: 
“El programa JOOP és un lloc en què joves amb molt baix 
nivell de formació i sense ocupació, tal vegada desmotivats i 
sense una idea clara de com eixir de la seua situació, reben 
assessorament i orientació (coaching), en grup i també de 

mode individualitzat. És una intervenció ràpida de quatre 
mesos i “de xoc” que pretén donar una volta radical a la 
seua forma d’enfrontar-se a la realitat: personal, social 
i laboral.
Des d’un enfocament integral, cada jove participant 
reflexionarà sobre el seu projecte de vida per a, a con-
tinuació, definir el seu projecte professional, que es 
concretarà en un itinerari personalitzat a seguir des de 
l’endemà del seu pas pel taller. Un camí que els portarà a 
aconseguir els seus objectius vitals i professionals.” 

Pressupost aproximat Molt baix

Temporalitat Curt termini 

Regidories competents Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Fons Social Europeu e IVAJ

REFERENT 
Escola de noves oportunitats. Ajuntament de Barcelona.
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/noticia/
escoles-de-noves-oportunitats-a-barcelona/
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36. Millorar, ampliar 
i enriquir la borsa 
pública de treball com a 
mecanisme de promoció 
dels joves

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
Les borses públiques de treball són sovint un dels 
pocs mecanismes que molts joves tenen per a treba-
llar o començar la inserció en el mercat laboral, en 
un context d’altes taxes d’atur de la població jove. Per 
tant, cal crear uns mecanismes que contribuïsquen a 
promoure la inserció en el mercat laboral, més enllà 
de assegurar-los uns ingressos durant un període de 
temps determinat. 

Per això, la borsa de treball hauria d’actualitzar-se 
complint una sèrie de criteris:

 • Posseir una baremació clara, amb criteris socials 
i de gènere, accessible i transparent, en una bor-
sa que s’ha d’actualitzar cada cert temps.

 • Assegurar que els joves accedisquen a la borsa 
de treball, on sovint presenten desavantatge 
d’acord amb algunes baremacions, al no tindre 
fills/es o familiars al càrrec.

 • Ampliar els camps professionals que s’oferten, 
obrint-se a aquells nínxols de mercat que l’Ajun-
tament considere estratègics, tant per al muni-
cipi com per al jovent, sempre dintre del suport 
als perfils més vulnerables.

 • Dotar a la borsa de treball d’un caràcter més co-
munitari, de forma que multiplique la rendibili-
tat social dels llocs de treball creats. 

Pressupost aproximat Molt baix

Temporalitat Mitjà termini

Regidories competents Ocupació

Fonts de 
cofinançaments

Servef

REFERENT 
Programa “Jornals de Vila”. Ajuntament de Castelló.
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?co-
d1=9&cod2=93&con=51177
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37. Crear una xarxa de 
veïns i veïnes del poble a 
l’estranger per facilitar 
l’eixida de joves del Puig

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Consell de Participació 

DESCRIPCIÓ
Cada vegada amb major freqüència més joves del Puig ixen 
fora del poble i del territori valencià per elaborar les seues 
trajectòries educatives i laborals, i és previsible que aquesta 
dinàmica s’incremente en el futur vistes les característiques 
socioeconòmiques actuals de l’Estat. Aquestes trajectòries 
normalment són transitòries fins que tornen al poble o a la 
zona de València, malgrat que en alguns casos esdevenen 
definitives. Amb tot, actualment hi ha una xarxa extensa de 
joves i adults del Puig a diferents ciutats d’Europa i fins i tot 
d’altres continents.

Per a facilitar aquest trànsit als joves del poble, que no està 
exempt de dificultats per a moltes persones, es proposa ge-
nerar una xarxa informal entre iguals de les persones que 
estan fora, de forma que puguen ajudar als joves que se’n va-
gen fora ara a incorporar-se a la vida de les ciutats forànies. 
Per a engegar aquesta proposta, cal identificar i contactar a 
les persones que estan actualment en ciutats de l’estranger 
i crear una llista de correu amb totes elles. Posteriorment, 
caldrà publicitar i difondre aquesta iniciativa.  

Pressupost aproximat Baix

Temporalitat Mitjà termini

Regidories competents ?

Fonts de 
cofinançaments

-
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38. Millorar els canals 
de comunicació 
entre els joves i 
l’administració local en 
matèria d’ocupació

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves + Consell de Participació

DESCRIPCIÓ
Un tema recurrent al llarg del diagnòstic participat 
sobre la joventut del Puig és la problemàtica de la 
comunicació entre l’administració local i els propis 
joves. En l’àrea de l’Ocupació també es percep aques-
ta distància social: el jovent valora positivament els 
serveis de promoció econòmica del Puig però assen-
yala que no s’entera de les accions que fan ni dels 
serveis que presten. Com ja s’ha dit amb anterioritat, 
aquesta qüestió no és únicament responsabilitat de 
l’administració, sinó que es tracta d’un tema recíproc.

En aquesta línia, els i les joves del poble proposen 
la creació d’un canal de comunicació per informar-se 
de les ofertes de treball existent, així com que també 
queda obert a altres possibles àmbits, com la forma-
ció laboral. El canal de comunicació adequat l’hauria 
de concretar la mateixa àrea d’Ocupació, a partir del 
que es considere que és adient, en atenció als recur-
sos dels que disposa.

Pressupost aproximat Molt baix

Temporalitat Mitjà termini

Regidories competents Agència d’Ocupació 
Local

Fonts de 
cofinançaments

-
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39. Impulsar i accelerar la 
promoció de les vivendes 
de protecció oficial 
projectades al municipi, 
facilitant l’accés en 
règim de lloguer i a preus 
accessibles

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Taller amb Joves 

DESCRIPCIÓ
Aquesta actuació busca promoure l’accés a la vivenda en el 
municipi dels joves del Puig, ja que actualment, molts d’ells 
han d’anar-se’n a pobles del voltant si volen accedir a una 
vivenda en lloguer. Per tant, es busca impulsar la promoció 
projectada de vivendes protecció oficial a la zona de Puig 
Nord per donar resposta a aquesta demanda. Ara bé, aques-
ta operació s’ha d’ajustar al nou marc d’accés preferencial 
dels joves a l’habitatge, la pauta del qual és preferentment 
el lloguer.

Per a promoure les vivendes, el Consell Estatal de la Joven-
tut recomana fer-ho mitjançant la baremació i no el sorteig, 
ja que es considera la fórmula més justa per subvencionar 
l’accés a l’habitatge. Aquesta baremació ha de contemplar la 
capacitat adquisitiva de la persona i ha de comptar també el 
possible patrimoni. 

Pressupost aproximat Alt

Temporalitat Llarg termini

Regidories competents Urbanisme i Benestar Social

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Vivenda

REFERENT 
Recomendaciones del Consejo de la Juventud de España.
http://www.cje.org/en/our-work/vivienda/que-propone-
mos/que-pro- ponemos-en-vivienda/
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40. Disposar d’una 
estratègia de foment de 
l’accés a l’habitatge de 
la joventut del poble

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic

DESCRIPCIÓ
L’accés a l’habitatge és una de les problemàtiques 
fonamentals dels joves per a aconseguir una plena 
autonomia juvenil. A més, cal tindre en compte que 
aquest accés es produeix hui en una bambolla dels 
preus del lloguer, produïda per l’escassesa d’oferta i 
una demanda elevada després de l’esclat de la crisi de 
la bambolla immobiliària i els problemes hipotecaris. 
Per tant, el Puig necessita formular una estratègia de 
vivenda que formula línies de treball al municipi.

L’eina mencionada hauria d’establir, al menys, algu-
nes línies de treball per a la joventut del municipi:

 • Quin model de resident s’estableix per al muni-
cipi, ja que des de fa anys el Puig atrau a pobla-
ció benestant de l’àrea metropolitana de la ciu-
tat i té problemes per a retindre la població jove.

 • Quines alternatives es formulen per a aconse-
guir que la població jove residisca al municipi i 
no es desplace a municipis del voltant.

 • Quin impuls se li atorga a les noves formes d’ac-
cés a l’habitatge que s’estan estenent per l’Euro-
pa Occidental: el lloguer compartit, la coopera-
tiva en règim de cessió d’ús o la compra parcial 
de l’habitatge. 

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Llarg termini

Regidories competents Urbanisme i Joventut

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Vivenda

REFERENT 
Recomendaciones del Consejo de la Juventud de España.
http://www.cje.org/en/our-work/vivienda/que-proponemos/
que-pro- ponemos-en-vivienda/
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41. Creació d’una àrea de 
vivenda en l’Ajuntament 
del Puig a partir dels 
recursos tècnics existents

ORIGEN DE LA PROPOSTA 
Equip Tècnic 

DESCRIPCIÓ
La vivenda és un dels problemes més notoris per a la joventut 
de l’Estat Espanyol, fet que endarrereix notablement l’edat 
de l’emancipació de la llar familiar dels i les joves. A més, 
com ja s’ha dit, actualment es viu una bombolla dels preus 
del lloguer davant de l’escassesa d’oferta i l’escassa tradició 
d’aquest règim d’habitatge a Espanya. Aquest fet justifica 
que l’administració local s’haja de dotar d’àrees de vivenda 
per poder impulsar progressivament polítiques públiques en 
aquest sentit, malgrat la distribució de competències exis-
tent en aquest camp, que depenen bàsicament de l’estat. 

Aquesta àrea d’habitatge hauria de complir una sèrie de fun-
cions bàsiques:

 • Gestionar les polítiques públiques de vivenda en l’àm-
bit local, així com documents que la puguen impulsar 
o regular, com plans o estratègies d’accés a l’habitatge.  

 • Publicitar les ajudes en l’àmbit de l’habitatge que sor-
gisquen, i que siguen de l’interés tant dels joves com la 
resta dels grups poblacionals (Pla Renhata, Ajudes al 
Lloguer...)

 • Ajudar a omplir i tramitar les diferents ajudes a l’habi-
tatge que gestiona la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori.

 • Donar els primers passos per a, a llarg termini, poder 
generar dispositius com una oficina local de la vivenda.  

Pressupost aproximat Mitjà

Temporalitat Llarg termini

Regidories competents Urbanisme i Alcaldia

Fonts de 
cofinançaments

Conselleria de Vivenda

REFERENT 
Ajuntament de Carlet. Àrea d’Urbanisme i vivenda.
http://www.carlet.es/va/otu/urbanisme-i-vivenda
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PROPOSTES

1.1  Apertura d’un casal jove amb equipaments per a l’oci juvenil 
i horaris adaptats als joves (JO).

4.5  Comprometre a l’Ajuntament a aconseguir un Autobús que 
enllace amb el metro Rafelbunyol per facilitar la mobilitat 
cap als centres educatius

5.2  Disposar d’aules certificades en el municipi per millorar 
l’oferta de formació laboral certificada.

.07

.07
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1. SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ

  
Per continuar amb la línia metodològica per la qual s’ha 
apostat durant la definició del Pla, es considera necessari 
establir mecanismes de seguiment i avaluació del procés 
d’implementació d’aquest Pla. Al respecte, impulsar la for-
mació d’un Grup Motor de joves de diferents àmbits que pro-
moga la participació d’aquests (tal com es desenvolupa a la 
proposta 16) és una oportunitat per a tot açò.

Es proposa convocar una assemblea semestralment, coordi-
nada pels i les joves amb el suport dels tècnics de Joventut, 
amb l’objectiu de vetllar pel compliment del Pla Jove. En eixe 
sentit, serà obligació de l’Ajuntament mantenir-la informada 
sobre els avanços de l’execució de les propostes.

2. COMUNICACIÓ I 
DIFUSIÓ

  
Amb l’objectiu de donar a conéixer les actuacions pro-
posades pel Pla de Joventut així com per facilitar el se-
guiment de la seua implementació en el període entre 
2018-2022 per part dels joves del municipi i de la resta 
de residents, es considera oportú articular un protocol 
de comunicació. 

A continuació, s’enumeren una sèrie de recomanacions 
a tindre en compte:  

 • Utilitzar les màximes fonts de difusió pública possi-
ble així com els canals que es consideren més pro-
pers a la població jove del municipi.

 • En cas de fer difusió sobre propostes concretes que 
es desenvolupen en el període d’implementació del 
Pla i utilitzar com a mitjà la nota de premsa, s’ha 
de fer referència explícita al Pla Jove en el cos de 
la notícia.

 • Establir un mecanisme fluid de comunicació entre 
la Mesa Intersectorial així com entre l’àrea de Jo-
ventut i el Grup Motor.

 • Comunicar a la Mesa Intersectorial aquelles propos-
tes que, formant part del Pla Jove, es vagen a des-
envolupar.

 • Comunicar al Grup Motor aquelles propostes que, 
formant part del Pla Jove, es vagen a desenvolu-
par. En aquest cas, la comunicació pot adreçar-se 
a l’àrea de Joventut, la qual s’encarregarà de trans-
metre’l al grup.

APUNTS FINALS






