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Les persones joves són un pilar fonamental per al desenvolupament i la millora dels 
municipis, per la qual cosa no poden quedar al marge de les decisions polítiques i de les 
estratègies públiques. Aquest grup ha d'involucrar-se i participar activament en el procés de 
desenvolupament del municipi cap a la direcció desitjada. Alhora, les institucions locals han 
de proporcionar a la ciutadania la possibilitat de comptar amb eines per a participar en les 
decisions preses en el municipi. D'aquesta manera s'integren les inquietuds, necessitats i 
expectatives de la població jove en la gestió del bé comú i de les polítiques públiques. 

La joventut és entesa com un sector de la població desinteressat i caracteritzat per la seua 
falta de compromís. Aquesta idea sorgeix com a conseqüència d'un desplaçament gradual de 
la població jove en el disseny de les polítiques públiques. En moltes ocasions, pel fet de 
tractar-se d'un col·lectiu transversal que abasta molts àmbits, l'àrea de Joventut ha estat 
immersa en altres àrees, com pot ser Cultura o Esports. Però com adés s'ha esmentat, les 
persones joves han de ser presents en les estratègies municipals de manera independent, ja 
que elles mateixes són part de la solució de les dificultats a les quals s'enfronten. Per la qual 
cosa és necessària l'organització d'una àrea específica i independent de Joventut.  

Algemesí ha impulsat la creació d'un Pla Jove com a eina integradora i multicultural, amb 
la finalitat de configurar un sistema social compromés a empoderar i integrar els diferents 
grups socials, posant especial atenció en la població jove.  

A través del futur Pla Jove s'identificaran les principals necessitats de la població jove, els 
seus reptes, les seues inquietuds, etc. Així com també es proporcionaran respostes eficaces, 
integradores, inclusives i democràtiques. Una vegada es compte amb la informació 
necessària, s'elaboraran una sèrie d'actuacions i estratègies concretes amb l'objectiu 
d'aconseguir un desenvolupament local adaptat als nous paradigmes a partir de solucions 
innovadores, tot això per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.  

En aquest primer acostament, en el diagnòstic, es presenta una valoració de la situació 
existent en el municipi. Es tracten temes com la natalitat i la mortalitat, el mercat laboral, la 
desocupació, l'habitatge, l'emancipació, etc.  

Aquestes accions es dissenyaran comptant amb l'opinió de les persones joves i coneixent 
al complet el teixit social d'Algemesí. Per a l'elaboració del present document s'ha comptat 
amb l'ajuda del personal de l'Ajuntament (personal tècnic i regidora de l'Ajuntament). Així 
mateix, s'ha necessitat una bona coordinació i gestió amb la població jove. Aquesta unió és 
clau per a possibilitar la participació de la joventut i la corresponsabilitat, en qüestions que 
són rellevants per al seu desenvolupament i apoderament en el territori.  

En definitiva, per a consolidar Algemesí com un municipi destacat en matèria de joventut 
s'ha de treballar des de la base amb valors com la inclusió, respecte i tolerància. A més de 
comptar amb la participació activa de tots els col·lectius implicats en el disseny de la 
població que es desitja. L'objectiu d'aquest informe és exposar les característiques principals 
del municipi i atendre les febleses i les fortaleses pròpies, després d'aquest procediment serà 
possible elaborar accions i estratègies d'acord amb la situació existent. El Pla Jove 
d'Algemesí és una eina imprescindible per al canvi i l'apoderament juvenil.  
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1. INTRODUCCIÓ  



 2.1. MARC NORMATIU 

 Les polítiques de joventut són necessàries per al futur de la societat valenciana. Per 
aquesta raó, les institucions públiques dissenyen plans estratègics per al desenvolupament 
del territori en la direcció desitjada. Per a aconseguir que la joventut compte amb elements 
unificats i aconseguisquen els objectius desitjats, la Generalitat ha desenvolupat un marc 
jurídic en matèria de polítiques públiques.  

Per a entendre la totalitat de les lleis vigents a la Comunitat Valenciana, s'ha de conéixer la 
normativa a gran escala, així que s'exposaran a continuació quatre nivells, posant l'accent 
principalment en l'autonòmic.  

- Internacional  

 Declaració de Lisboa sobre polítiques i programes relatius a la joventut. 
Conferència Mundial de Ministres de la Joventut (1998) 
Aquesta declaració reafirma la necessitat de proporcionar a la població jove 
polítiques nacionals i programes operatius. Així mateix, fa referència als drets 
específics d'aquest grup d'edat i fomenta el compromís polític perquè l'Estat actue 
en benefici de les persones joves. Alhora, vol fomentar l'associacionisme d'aquest 
col·lectiu.  

 Estratègia de les Nacions Unides per a la Joventut. Joventut 2030: 
Treballant amb i per als joves (2018) 
Les Nacions Unides presenta per a l'Agenda 2030 el propòsit d'atendre les 
necessitats de les persones joves,  per tal de desenvolupar la seua capacitat d'acció. 
Vol promoure els drets d'aquest grup en tota la seua diversitat, i garantir la 
participació de la població jove en l'execució i el seguiment de l'Agenda 2030.  

 Llibre Blanc de Polítiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, Cooperació 
Espanyola i INAP (2018) 
Aquest document exposa la necessitat d'una estratègia basada en la cohesió social 
intergeneracional i la consolidació de l'Organisme Internacional de Joventut per a 
Iberoamèrica (OIJ). Segueix la perspectiva de fomentar la unió i coordinació d'una 
nova forma de cooperació en el món en matèria de joventut. Les àrees que treballa 
són: educació, mercat de treball, salut, violència, cultura i participació social.  

- Europeu  

Pacte Europeu per a la Joventut (2005) 

En aquest document s'exposen tres línies d'actuació en matèria de joventut: 
En primer lloc, l'ocupació, la integració i la promoció social. En segon lloc, 
l'educació, la formació i els aspectes relacionats amb la mobilitat. En últim lloc, 
incideix sobre la conciliació de la vida personal (i familiar) i laboral. Sobre cada eix 
s'assenten unes mesures a dur a terme pels Estats.  

Carta europea revisada sobre la participació de les persones joves en la 
vida local i regional. Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg (2003) 
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2. MARC DEL PROJECTE 



L'objectiu d'aquesta conferència va ser avaluar els progressos realitzats quant a 
participació ciutadana, al mateix temps que exposar diverses maneres i/o accions de 
fomentar la seua participació. Aquestes idees segueixen la premissa que les persones 
joves formen part del teixit dels territoris i han de disposar de totes les eines de 
participació.  

Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats 
membres, reunits en el si del Consell, sobre el foment de nous enfocaments en el 
treball en l'àmbit de la joventut per a descobrir i desenvolupar el potencial de les 
persones joves (2018)  

En aquest Consell es fomenta el desenvolupament personal i l'ocupabilitat 
de la població jove. La UE ha de promoure l'aplicació de polítiques eficaces per a 
ajudar les persones joves a potenciar les seues capacitats.  

- Estatal  

Constitució Espanyola. Art. 9.2 sobre el principi d'igualtat material i art. 48, sobre 
la participació de la joventut 
Mentre el primer article exposa que els poders públics han de promoure la igualtat 
de l'individu, integrant-lo en el territori i solucionant les febleses personals (situació 
de risc i vulnerabilitat). L'article 48 fa referència a fomentar la participació lliure i 
eficaç de la població jove en el desenvolupament del territori (àmbit polític, social, 
econòmic i cultural).  

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

Aquesta iniciativa es basa en el fet de marcar un full de ruta per a les polítiques que 
es desenvolupen en matèria d'ocupació. Els eixos marcats són: ocupació, 
participació, salut, teixit associatiu, valors, prevenció, etc.  

- Autonòmic  

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat de polítiques integrals de joventut 

Aquesta llei es basa en el fet que la població jove aconseguisca construir un projecte 
de vida en igualtat d'oportunitats. És a dir, per mitjà d'aquesta llei es pretén establir 
unes bases unificades en matèria de joventut: diversitat social, econòmica i cultural. 
Així mateix, aquesta llei fa referència a la participació activa de la població jove per 
mitjà de la seua corresponsabilitat, tant individual com col·lectiva.  

Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 (Pla VICS) 

Aquest pla serveix com a guia de planificació, gestió i direcció estratègica en matèria 
d'inclusió i cohesió social del territori. Compta amb una visió integral i transversal, i 
aborda, diverses àrees. Es pot entendre aquest pla com una oportunitat per a reduir 
els factors de risc de vulnerabilitat. Així mateix, compta amb accions concretes per a 
la població jove que segueixen l'exposat, és per això que s'ha inclòs en aquest marc 
normatiu.  
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Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023 

Aquest document impulsa la generació d'oportunitats per a les persones joves i el 
reconeixement dels seus drets i aspiracions. Funciona com una orientació en matèria 
de joventut i en el disseny de polítiques públiques dins d'aquesta àrea. Es fonamenta 
en huit eixos: apoderament, igualtat, proximitat, responsabilitat pública, inclusió, 
sostenibilitat, transversalitat i les TIC.  

Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i 
l’adolescència 

 
Aquesta llei fa referència als drets bàsics de les persones infants i adolescents i 
defineix el marc normatiu de les futures polítiques públiques en matèria 
d'infància i adolescència. Es pot percebre un canvi en la importància que se li 
atorga a les persones infants, adolescents i joves, destinant un tipus de polítiques 
a cada grup d'edat, ja que les necessitats i les dificultats a les quals s'enfronten 
són diferents. 

 2.2. CONTEXT TERRITORIAL: ALGEMESÍ 

Per a trobar l'origen d'Algemesí, hem de traslladar-nos a una antiga alqueria islàmica 
que pertanyia a Alzira (municipi confrontant), repoblada pels cristians després de la 
conquesta de Jaume I. A partir del segle XIV es percep un període de prosperitat econòmica i 
social derivat de la producció agrària de subsistència i de l'exportació del cultiu de morera i 
el fil de seda. Durant aquesta etapa de creixement, la burgesia desplega una àmplia diversitat 
d'accions, com la construcció d'una parròquia pròpia i el procés d'erigir-se en universitat 
amb la segregació d'Alzira.  

 Al voltant del 1620, el territori es veu afectat per una sèrie de factors que van alterar 
negativament el creixement econòmic: despoblació, malalties, riuades, etc. No obstant això, 
aquest fet va provocar una reorientació del model de producció agrícola, l'arròs es va 
convertir en el producte essencial, exportat a través de les antigues rutes de seda.  

 Després de la Guerra de Successió (1705-1707) i la superació de les conseqüències 
negatives, es viu un segle d'expansió marcada per una forta immigració, derivada de la 
necessitat de mà d'obra.  

 El segle XIX es caracteritza per constants canvis en el territori; expansió del regadiu, 
millora de la gestió i comunicació de les carreteres, construcció del ferrocarril, etc. Així 
doncs, apareixen nous cultius com el cacauet i la taronja. Aquests factors van suposar un 
creixement considerable de la població, per la qual cosa la ciutat va necessitar d'un 
eixamplament urbà.  

 Amb l'arribada de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), la situació municipal va 
donar un gir i es van dedicar únicament a l'agrarisme, a causa de l'aïllament i l'autarquia del 
país. Anys després, amb l'arribada i consolidació de la democràcia, es fomenta l'educació de 
les generacions més joves, les protagonistes del canvi definitiu al municipi tal com ara es 
coneix.  
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Llocs emblemàtics del municipi  

Es poden trobar principalment tres antics nuclis de població:  

- La Paret de Pardines i la Paret del Molinet  

- Restes d'antigues torres musulmanes  

- Paret de Cotes 

- Museu de la Festa  

 

Altres espais que s'han d'esmentar en el present document són: 

  

 En primer lloc, l'espai natural més emblemàtic del terme municipal, la Xopera. És 
conegut com el bosc de la Ribera, ja que es tracta de l'únic de la comarca. Així doncs, 
compta amb una gran diversitat de flora i fauna.  

 També és necessari esmentar la Llacuna del Samaruc, una reserva natural situada en 
l'Albufera. Aquest lloc alberga les espècies de fauna i flora més característiques de la 
Comunitat Valenciana.  
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 Per últim, cal destacar l'Església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí, construïda entre 
l’any 1550 i 1582. Aquest lloc ha sigut catalogat Bé d'Interés Cultural per la seua destacada 
història i pròpia arquitectura en l’any 1980.  

 Així mateix, la pàgina oficial de l'Ajuntament d'Algemesí compta amb informació 
detallada sobre els llocs emblemàtics del territori, fulles de rutes, etc., i tota mena 
d’informació necessària per a conéixer el municipi. 

 2.3. DELIMITACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC: JOVENTUT I FUTUR  

 Ja s'ha remarcat en diverses ocasions la importància de la joventut com a sector 
independent però alhora transversal. En la present anàlisi es pretén realitzar un diagnòstic de 
la situació de la joventut i el potencial que pot arribar a tindre, així com els factors que 
faciliten el desenvolupament d'aquest sector de la població en el municipi, a la recerca 
d'una major qualitat de vida. 

 Es tracta d'estudiar la situació municipal per a conéixer les febleses, fortaleses, 
amenaces i oportunitats, per a posicionar Algemesí com un dels referents en matèria de 
Joventut.  

L’actual Pla es fonamenta en cinc pilars essencials:  

Desenvolupament  

 Quan se cita el concepte “desenvolupament” es fa referència a la transformació i 
millora del territori. En aquest cas, joventut i desenvolupament han d'entendre's 
conjuntament, com dues cares d'una mateixa moneda. La joventut és el futur del municipi, 
per això ha de formar part dels canvis des de la base, participant i opinant. Així mateix, per a 
comptar amb una joventut forta i sòlida s'ha d'educar la població jove en participació.  

Empoderament  

 És necessari empoderar la població jove, fer-la partícip de les decisions que es prenen 
en el municipi. Aquest col·lectiu ha de prendre consciència sobre el poder d'influència que 
és capaç d'exercir en la presa de decisions d'Algemesí. Han de comptar amb autonomia i 
voluntat, ser capaços d'organitzar-se i crear un teixit associatiu fort, a través d'una associació 
juvenil, consell jove, salut, etc.  

Transversalitat  

 La joventut abasta qualsevol qüestió que preocupe o afecte la població jove, per la 
qual cosa afecta moltes àrees de la societat: educació, mercat laboral, oci, esport, etc. La 
millor actuació per a aconseguir bones polítiques i estratègies públiques que defensen els 
drets de la població jove és treballar les estratègies des de la transversalitat.  

Inclusió i igualtat  

 Altres valors que han de ser presents en la gestió de la joventut és la inclusió i la 
igualtat. D'una banda, la inclusió és necessària per a garantir que totes les persones joves, 
independentment dels recursos dels quals disposen, puguen accedir a tots els recursos i 
comptar amb les mateixes possibilitats i oportunitats. D'altra banda, la igualtat és necessària 
per a aconseguir el tracte idèntic de totes les persones joves.  
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Responsabilitat  

 Aquesta característica fa referència a la voluntat d'involucrar-se de tots els agents del 
municipi, tant ciutadania com institucions, associacions, consells, etc. Tots han de formar 
part d'aquest nou inici.  

 Es pretén aconseguir un Algemesí on les persones joves puguen desenvolupar els seus 
projectes de vida i les seues expectatives, tant personals com formatives, familiars, etc. Es vol 
un municipi socialment més just, on les situacions de partida individuals no marquen les 
possibilitats de desenvolupament personal i social. I d'aquesta manera, consolidar un territori 
on la població jove s'implique i adquirisca un paper protagonista, que compte amb les eines 
i la voluntat de participar en el funcionament, la millora i el manteniment de la societat.  

 Les persones joves han de convertir-se en agents de canvi social, mitjançant la seua 
participació en tots aquells aspectes de la realitat que els afecten i preocupen. Treballar 
l'empoderament i assumir un paper actiu en el municipi.  
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 En aquest apartat es planifica i s'organitzen els procediments i les fases de la 
investigació. Abans de definir la metodologia (el mètode i les tècniques d'investigació) és 
necessari un treball previ reflexiu que establisca les principals perspectives que es vulguen 
seguir en la investigació.  

 En aquest cas, les perspectives que guiaran el procés de planificació de polítiques 
públiques de joventut d'Algemesí s'agrupen en quatre dimensions:  

Perspectiva de gènere 

 La perspectiva de gènere és fonamental per a entendre la realitat existent del 
municipi, així com per a dissenyar i impulsar accions en matèria de joventut. És una realitat 
que en l'actualitat encara perduren diferències entre gènere, per a revertir aquest panorama 
s'ha de treballar des de les institucions i les estratègies proposades. 

Abordatge transversal 

 Com ja s'ha esmentat en reiterades ocasions, és necessari parlar d'una perspectiva 
transversal, ja que les necessitats, les dificultats o les fortaleses que presenten les persones 
joves és àmplia i abasta diverses temàtiques. Per la qual cosa, el present pla ha d'incloure, 
dins de l'àrea de Joventut, diversos àmbits a tractar, connectats entre si en la majoria 
d’ocasions. 

Disseny participatiu 

 Per mitjà dels processos participatius s'involucra a tots els agents socials, d'aquesta 
manera es vol arribar a tota la ciutadania i oferir un lloc de debat i reflexió, on puguen 
comunicar les seues idees, opinions, inquietuds, etc.. Aquestes aportacions més tard poden 
convertir-se en polítiques públiques. Així mateix, en aquestes activitats es transmet la idea de 
corresponsabilitat, empatia, participació activa, associacionisme, etc. 

Anàlisi científic 

 Per a elaborar un òptim Pla Jove és necessari comptar amb la rigorositat de l'anàlisi 
científic, és a dir, s'ha de treballar sobre la base dels principis del mètode científic. Gràcies a 
aplicar aquest mètode és possible obtenir resultats vàlids i sòlids. Per a cuidar aquesta 
perspectiva s'ha comptat amb l'anàlisi de dos sociòlegs. 
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3. METODOLOGIA 



 

Amb aquests principis es procedeix a dissenyar detalladament les fases d’elaboració. 

Fase 1. Disseny  
Aquesta fase és el punt de partida, per a delimitar i dissenyar les altres fases es va necessitar 
d'una bona comunicació i gestió amb l'empresa d'investigació social LIKERT i l'Ajuntament 
d'Algemesí. Aquesta unió va ser clau per a possibilitar l'execució del diagnòstic i el disseny 
de la resta de fases. 

Fase 2. Diagnòstic 
En aquest informe es recull informació detallada sobre la situació del municipi: demografia, 
mercat laboral, desocupació, recursos municipals, etc. Aquesta fase és necessària per a 
contextualitzar i partir d'una base sòlida que permeta conéixer el teixit social d'Algemesí i 
dissenyar accions reals. 

En aquest cas, el primer pas ha sigut la recollida d'informació secundària. Després d'això, en 
un futur pròxim, es pretén extraure informació de les pròpies tècniques d'investigació 
(entrevista en profunditat, enquesta i procés participatiu), és a dir, es recull informació de 
primera mà. 

PERSPECTIVA 
DE GÈNERE ANÀLISI 

CIENTÍFICA

PERSPECTIVES

DISSENY 
PARTICIPATIU

ABORDATGE 
TRANSVERSAL
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Fase 3. Interpretació 
Una vegada es compta amb tota la informació necessària, s'ordena i s'estructura. En el cas 
actual, les dades secundàries ja s'han recollit i l'anàlisi i l'organització de la informació 
provinent del treball de camp també està finalitzada, per la qual cosa es pot afirmar que la 
part del diagnòstic està acabada. 

Una vegada s'hagen realitzat totes les tècniques d'investigació s'analitzaran exhaustivament 
els resultats i s'elaboraran les conclusions. 

Fase 4. Integració 

L'última fase fa referència a la creació d'eixos estratègics, la posada en marxa de les accions, 
el seguiment, l'avaluació, etc. És a dir, plasmar els resultats i les accions en el municipi 
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 4.1. Estructura demogràfica i dinàmiques de la població 

 En aquesta secció es pretén oferir als lectors una radiografia general de la demografia 
d'Algemesí a través de dades secundàries oferides per diferents fonts públiques, com l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE), el portal d'Informació de la Generalitat Valenciana (ARGOS) i el 
portal de Dades Obertes de la Diputació de València. 

 L'estudi de la població afavoreix l'anàlisi i explicació dels processos socioeconòmics 
que es produeixen en el municipi. Per consegüent, una adequada interpretació sobre 
l'evolució i distribució de les dades exposades poden revelar al lector les possibles 
tendències sociodemogràfiques d'Algemesí. Cal recalcar que, igualment els factors 
conjunturals, com les activitats empresarials, les inversions en infraestructures, o la presa de 
decisions d'actors polítics i econòmics intervenen directament en la distribució i dinàmica 
de la població. 

 Dins d'aquest marc, per a conéixer la realitat demogràfica de la localitat és primordial 
analitzar la distribució, composició i estructura de la seua població. Aquesta informació és 
de gran importància ja que ajuda les diferents àrees de les entitats públiques municipals a 
preveure la dotació de serveis i equipaments de manera que s'adapte a les exigències 
socioeconòmiques, anticipar les necessitats futures, i a prevenir els eventuals efectes negatius 
vinculats amb la població mitjançant el desenvolupament de futures polítiques i estratègies 
emmotllades a les necessitats de la seva ciutadania. 

 Així mateix, aquestes dades serviran per a emmarcar les dades primàries obtingudes 
en les tècniques de recerca que el municipi té previstes: Fòrum Jove, enquestes i entrevistes. 
Perquè en els següents capítols puguem obtenir una informació contrastada, global i 
objectiva dels blocs objecte d'estudi 

Piràmide demogràfica 

 La piràmide de població mostra el total de la població distribuït per edat i sexe 
existent en un lloc i moment determinat, a més permet observar de manera gràfica els 
fenòmens bàsics de la dinàmica demogràfica compostes per tres factors bàsics: la migració, 
la natalitat i la mortalitat. 

 La piràmide actual de la població d'Algemesí (gràfica 1), en general, es caracteritza 
per posseir un alt nivell de supervivència (superior en les dones que en els homes), un pes 
relatiu molt significatiu de la població adulta, principalment entre els 35 i 65 anys i un fort 
descens en el volum de les cohorts nascudes a partir dels anys 90. El motiu d'aquest 
fenomen no és solament l'estancament poblacional, sinó també per un fet demogràfic 
estructural: la dimensió de les cohorts de dones en edat fèrtil és en l'actualitat inferior que 
anys enrere. D'aquesta manera, la piràmide es caracteritza per ser regressiva amb forma de 
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bulb. Aquesta forma és deguda al fet que en la base existeix menys població que en els trams 
intermedis, mentre en el cim existeix un nombre important d'efectius. Aquest tipus de 
piràmides són molt representatives dels països desenvolupats a causa del descens de la 
natalitat i a un augment en l'esperança de vida. 

 La configuració de la piràmide per grups d'edat en Algemesí indica que s'està 
originant un procés d'envelliment formidable. Segons les dades estadístiques del Padró 
Continu de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a 1 de gener de 2021, hi ha una taxa de 
dependència en persones majors de 65 anys d'un 27,6% sobre el total de la població 
(27.430 habitants). La ciutadania amb edats compreses entre els 35 i 64 anys posseeixen una 
major representació en la piràmide sobre el total de la població. No obstant això, el segment 
poblacional amb edats de 0 a 34 anys suposen el 31,82% (8.728,23 habitants). 
 

 L'estructura per edats de la població canviarà en el futur ja que les persones majors 
(65 i més anys) quasi hauran duplicat els seus efectius actuals. La població en edat laboral 
(16-64) i els xiquets (0-15) hauran reduït el seu pes si es mantenen els supòsits de fecunditat, 
mortalitat i migració actuals. Un dels principals factors d'aquest probable fenomen 
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demogràfic és que la generació del baby boom (generació nascuda entre 1960 i 1975) 
iniciarà la seua arribada a la jubilació entorn de l'any 2024. 

 Quant al gènere, en el municipi existeix un lleu predomini de la població femenina. 
No obstant això, la superioritat dels efectius femenins no es dona en tota la piràmide 
poblacional, i són els homes lleugerament superior en les cohorts amb edats més joves. 

 En aquest sentit, en el grup d'edat de 0 i 29 anys, es caracteritza per tenir una major 
quantitat d'homes (4.565) que de dones (4.287). En el segment poblacional de 30 a 64 anys, 
el nombre d'homes (6.181) supera lleugerament a la de les dones (5.870). No obstant això, 
en el grup d'edat de 64 i més anys, les diferències sí que són més significatives entre sexes, i 
és la quantitat de dones molt superior a la dels homes (3.649 dones i 2.878 homes). 

 A manera de conclusió, les dades que ofereix la piràmide de població indiquen que 
es produeixen els tres fenòmens bàsics de la dinàmica demogràfica del segle XXI. Existeixen 
taxes molt baixes de natalitat, es produeixen saldos migratoris positius i l'esperança de vida 
en el municipi és molt elevada, creant un futur inercial d'una població envellida. En 
definitiva, s'apropen temps plens de novetats en l'escenari actual i en el futur immediat, que 
afavoreixen l'elaboració de solucions innovadores per als reptes plantejats. 

 4.1.1. Evolució demogràfica. Un municipi en creixement 

 L'evolució de la població serveix per a conéixer les variacions demogràfiques que 
s'han anat produint al llarg del període analitzat comprés entre l'any 2008 i l'any 2020 a 
Algemesí. 

 D'aquesta manera, el municipi ha passat de tenir 27.770 habitants a 1 de gener de 
l'any 2008 a 27.430 habitants a 1 de gener de 2020. Aquesta evolució significa un descens 
poblacional del 1,22% en tan sols 12 anys. Aquest creixement ha estat continu des de l'inici 
del 2008, sobretot durant els quatre primers anys (2008-20012). Ara bé, en el 2013 es va 
produir una disminució de la població amb un decreixement significatiu 358 habitants. Des 
del 2013, s'observa una tendència baixista pel fet que es produeix un descens significatiu de 
la població sense que hi haja segments poblacionals que equilibren aquest descens. L'any 
2019, es torna a registrar un clar guany de població amb un decreixement poblacional de 
200 habitants, canviant així el ritme de creixement poblacional. 
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 Cal ressaltar, que el municipi d'Algemesí ocupa la segona posició quant a la grandària 
de la població en comparació amb la resta de municipis que componen la comarca de la 
Ribera Alta (35 municipis), només resta per sota en nombre d’habitants d'Alzira (Gràfica 3). 
 
  

Gràfica 2. Evolució població Algemesí (2008-2020)
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Gráfica 3. Comparativa poblacional entre municipios de la Ribera Alta (2018)
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 A Algemesí, en les dues últimes dècades s'ha produït una veritable eclosió de 
migracions amb un ampli ventall de procedències, a conseqüència de la creixent 
globalització. Aquest fenomen està lligat a diversos factors, com poden ser l'important 
desenvolupament econòmic, l'atracció per la manera de vida, el clima o la identitat cultural 
o lingüística. 

 Dins d'aquest marc, aproximadament 2.300 de persones del total de la població del 
municipi està compost per ciutadans de més de 30 nacionalitats diferents, perfectament 
integrats des de fa més de quatre dècades dibuixant així un municipi en el qual la població 
d'origen estranger té una importància notable, la qual cosa suposa deixar de parlar de 
l'acolliment de les persones immigrants estrangers per a parlar de gestió de diversitat. 

 La població d'Algemesí es caracteritza per estar constituïda per habitants autòctons, 
nacionals, europeus i internacionals. Aquesta conjuntura confirma la combinació de realitats 
de la ciutadania, una diversitat que és present en tot el territori del municipi. En canvi, 
s'aprecia un creixement demogràfic negatiu en els últims anys com hem vist en l'apartat 
anterior, sense capacitat de solucionar reptes demogràfics com el creixement natural de la 
població en el qual alguns anys el creixement vegetatiu ha estat negatiu. 

 L'any 2020, la població resident a Algemesí amb nacionalitat estrangera és de 2.299 
habitants (8,38% sobre el total de la població). Els estrangers provinents d'Europa suposen el 
588 habitants sobre 2.299 estrangers, els estrangers la nacionalitat dels quals pertany al 
continent d'Àfrica és de 1.230 habitants sobre el total de la població estrangera, els residents 
la nacionalitat dels quals és americana és de 335 habitants , la ciutadania amb nacionalitat 
asiàtica és el 138 persones i la població amb nacionalitat pertanyent a Oceania és de 8 
habitants. 

 S'ha d'esmentar en aquest apartat que Algemesí compta amb tres nuclis de població, 
aquesta població es distribueix entre Algemesí, el Carrascalet i el Raval. Es pot destacar la 
diferència econòmica entre els diferents barris, destacant Algemesí com el nucli més ric. 
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Taula 1. Principals nacionalitats Algemesí

Nacionalitat 
d'origen

Població 
empadronada

Nacionalitat 
d'origen

Població 
empadronada

Espanyola 25.131 França 37

Estrangera 2.299 Paraguai 28

Africana 1.230 Portugal 25

el Marroc 1.072 Senegal 19

Europa (sense 
Espanya) 588 Itàlia 18

País de la UE (sense 
Espanya) 493 Polònia 18

Amèrica 335 Argentina 18

Romania 267 Cuba 17

Àsia 138 Rússia 13

Algèria 117 Brasil 9

Bulgària 75 Oceania i apàtrides 8

Colòmbia 73 Alemanya 7

Xina 61 Regne Unit 6

Ucraïna 56 Xile 6

Pakistan 52 República 
Dominicana 6

Equador 51 Uruguai 6

Veneçuela 49 Perú 5

Bolívia 39

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.
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 4.1.2. Indicadors demogràfics 

 Existeixen diferents índexs de població construïts amb la finalitat d'observar amb 
major claredat les característiques demogràfiques, la situació i l'evolució de la realitat 
demogràfica d'un lloc. Els indicadors demogràfics resumeixen els fenòmens demogràfics 
bàsics (natalitat, fecunditat, mortalitat i nupcialitat), així com el desenvolupament, 
l'estructura, el comportament, les dimensions, la ubicació o l'evolució de la població 
resident d'un país. 

 A continuació, s'analitzaran i descriuran els resultats obtinguts dels índexs 
demogràfics bàsics (Taula 1), com són; 

• La densitat de població és una mesura de distribució de la població d'un lloc. 
Aquest índex és equivalent al nombre d'habitants dividit entre l'àrea on habiten. La 
densitat de població en el municipi l'any 2020 és de 664,16 habitants per quilòmetre 
quadrat, molt superior a les xifres de la Comunitat Valenciana, 213,45 hab/km². 

• L'índex d'infància indica el nombre de xiquets amb edats compreses entre 0 i 
16 anys existents sobre el total de la població. En el cas d'Algemesí l'índex d'infància 
és de 27%, però, en el conjunt del territori de la Comunitat Valenciana l'índex 
d'infància és de 24%. 

• L'índex de joventut és la proporció de persones de 15 a 29 anys sobre el total 
de la població. En el municipi per a l'any 2020, hi ha un índex de joventut d'al 
voltant de 14,11%, és a dir, que hi ha 14 joves per cada 100 habitants en el municipi. 

• L'índex d'envelliment permet mesurar la composició del grup dels més majors. 
Expressa la relació entre el nombre de persones adultes majors de 65 anys i la 
quantitat de nens i joves menors de 15 anys. A Algemesí, l'índex d'envelliment es 
troba en 102,30%. Així mateix, l'índex d'envelliment de la província és de 122,50% i 
l'índex d'envelliment de la C. Valenciana és de 124,60% per a l'any 2020. 

• La taxa de dependència es defineix com la proporció de persones dependents 
(persones menors de 16 anys o majors de 64) sobre la població en edat de treballar 
(entre 16 i 64 anys). En el municipi la taxa de dependència és de 54,5% per a l'any 
2020, és a dir, aproximadament 4 de cada 10 habitants han de treballar per a poder 
sustentar les necessitats bàsiques dels altres sis habitants dependents (habitants 
menors de 16 i majors de 64 anys). En aquest sentit, la província de València 
(53,20%) i la Comunitat Valenciana (53,8%) posseeixen proporcions significativament 
inferiors 

• Índex de tendència: Indicador de la dinàmica demogràfica. En el municipi la 
tendència és de 85,9%, enfront del 82,3% de la província de València. Aquests valors 
estan reflectint que existeix un descens de la natalitat, un menor creixement 
demogràfic i un major envelliment. 

 El municipi d’Algemesí es troba sotmés a un procés de canvis estructurals que afecten 
el seu perfil demogràfic, a la seua composició social i la distribució geogràfica de la 
població. Les variables que s'utilitzaran per a conéixer els canvis estructurals demogràfics 
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seran: la natalitat (quantitat de nens/as nascuts vius en una població determinada), la 
mortalitat (es refereix a la quantitat de morts), i el creixement vegetatiu (diferència entre el 
número de nascuts i morts en un any). 

 Les dades del moviment natural de població (INE) indiquen que en l'última dècada 
s'ha produït un canvi de tendència dels fenòmens demogràfics en el municipi per al període 
2015-2020 (gràfica 4). D'aquesta manera, es pot apreciar com s'ha produït un decreixement 
molt important en el nombre de naixements des de l'any 2016, passant de 267 naixement en 
2015 a 235 naixements en 2020 (32 naixements menys). Amb major detall, s'aprecia que ha 
anat oscil·lant en el temps el nombre de naixements, des de 2015 va decréixer els 
naixements. 

Taula 2. Principals indicadors demogràfics per a l'any 2020

Algemesí Província de València Comunitat Valenciana

Taxa de dependència 54,5 % 53,2 % 53,8 %

Taxa de dependència <16 anys 27 % 23,9 % 24 %

Taxa de dependència >64 anys 27,6 % 29,3 % 29,9 %

Envelliment 10,2,3 % 122,5 % 124,6 %

Longevitat 47 % 48,7 % 48 %

Maternitat 21,7 % 18,3 % 18,6 %

Tendència 85,9 % 82,3 % 83,3 %

Renovació població activa 80,1 % 77,6 % 76,8 %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE. Fenòmens demogràfics.  
Data: 12/12/2020

Gràfica 4. Evolució moviment natural de la població a Algemesí (2015-2020)
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4.2. Educació i recursos formatius 

 L'igual accés als recursos i serveis educatius i la possibilitat d'accedir a una àmplia oferta 
formativa són elements bàsics i necessaris en un municipi, per això, s'ha de dedicar un apartat al 
sector de la formació i l'educació. A Algemesí el sistema educatiu s'organitza en diferents nivells 
d’ensenyament: infantil, graus, cicles, etc. 

 Com es pot veure en el gràfic, es fa una distinció entre l'any 2019 i 2020, d'aquesta manera 
es pot veure una xicoteta evolució i com ha canviat el nombre d'alumnes d'un any respecte a l'altre. 
També es fa una diferenciació per tipus de centre, és a dir, públic o privat. 

 En els centres públics es pot percebre una lleugera disminució en tots els nivells, tant en 
Infantil com en Batxillerat. Mentre que en els centres privats s'experimenta un xicotet augment.  

 Segons les dades oferides pel Departament d'Educació i Cultura (Ajuntament d'Algemesí), en 
el municipi predominen els centres privats per als nivells d'educació bàsica, és a dir, Infantil, Primària 
i Educació Secundària Obligatòria. Mentre que, els centres públics predominen en els nivells no 
obligatoris: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior. 

A continuació s’adjunta una taula on es pot veure el recursos formatius que hi ha disponibles al 
municipi en l’actualitat: 

Taula 3. Ensenyament impartit en Algemesí per tipus de centre escolar

Centres públics Centres concertats

2019 2020 2019 2020

Infantil 316 301 541 549

Primària 714 687 1.285 1.335

Educació Secundària 
Obligatòria

363 - 855 975

Batxillerat 282 172 70 69

Cicles Formatius (Grau 
Mitjà)

- 198 - -

Cicles Formatius (Grau 
Superior)

- 218 - -

Font: Departament d’Educació i Cultura. Ajuntament d’Algemesí.
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Taula 4. Distribució de l'alumnat per centres en el municipi d'Algemesí

Infantil Primària ESO Batxillerat TOTAL 
ALUMNES

CEIP VERGE DEL PILAR 29 69 98

CEIP SALVADOR 
ANDRÉS 57 115 172

CEIP RIBALTA 66 126 192

CEIP CERVANTES 106 299 405

CEIP BLASCO IBAÑEZ 43 111 154

CC M. AUXILIADORA 69 149 101 319

CC MARISTES 205 474 351 70 1100

CC SANTA ANA 136 415 302 853

CC CALASSANÇ 139 297 221 657

JESÚS, MI AMIGO

IES SANT VICENT 
FERRER

IES BERNAT 
GUINOVART

TOTALS 844 2055 975 70 3950

Font: Departament d’Educació i Cultura. Ajuntament d’Algemesí.

Taula 5. Nombre de centres educatius per tipus 
de docència

Centres d’Acció Educativa 
Singular 3

Centres d’Educació 
Especial 1

Centres d’ensenyances 
especialitzades 5

Infantil/Primària/ESO/
Ensenyances mitjanes 18

Formació persones adultes
1

Total 28 centres
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 Com s’observa en les taules d’informació, cal destacar els 19 centres educatius que 
imparteixen educació infantil i els nou d’educació primària. Així mateix, sis centres imparteixen 
l’educació secundària (ESO). Pel que fa al Batxillerat, el nombre es redueix a tres centres. Respecte a 
l'oferta de cicles, trobem dos centres que imparteixen aquests recursos. També és necessari assenyalar 
que la localitat compta amb sis centres que oferten educació especial i un dedicat a la formació de 
persones adultes. D’altra banda, per a cursar un altre tipus de formació (música, dansa, etc.), s’hi 
troben centres especialitzats.  
 

Altres centres d'interés:  

-Música 
-Centre Ens.Professionals de Música Joan 
Baptista Cabanilles (Privat) 
-Escola Privada de Música Institut Kodaly 
Schola Cantorum (Privat) 
-Escola Privada de Música José Moreno 
Gans(Privat) 

-Dansa 
-Centre Ens.Professionals de Dansa Joan 
Baptista Cabanilles(Privat) 

-Formació pesones adultes 
-Centre Públic FPA Jaume I(Públic) 

-Educació Especial 
-Alberto Tortajada(Públic) 

-Cervantes(Públic) 
-Maria Auxiliadora(Privat-Concertat) 
-Ntra Sra de la Salud(Privat-Concertat) 
-Sant Josep de Calassanç(Privat-Concertat) 
-Sta Ana(Privat-Concertat) 

- També s'ofereix un llistat de beques i 
ajudes per als estudis: 

-La Dipu te Beca 
-Beca de transport 
-Banc de llibres 
-Premis als millors expedients 
acadèmics de Bat. i Cicles Formatius 
-Beques de l'Ajuntament d'Algemesí 
-Ajudes a programes d’investigació: 
Premi Científic Tècnic Ciutat Algemesí i 
Premi de Ciències Socials ‘Vicent 
Castell Llácer’.  
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4.3. Esport, salut i hàbits saludables 

 En aquest apartat es volen tractar tres eixos conjuntament, ja que es troben relacionats entre 
si; l'esport, la salut i els hàbits saludables. Perquè el municipi tinga un òptim nivell de salut s'han de 
tindre en compte els hàbits de la ciutadania, així com l'oferta esportiva i els recursos sanitaris 
disponibles. Igual que la formació en aquest sector, la sensibilització, etc. 

- Esport 

En l'àmbit de l'esport, s'observa una àmplia oferta esportiva, igual que un gran nombre 
d'associacions esportives, principalment de bàsquet, atletisme, futbol, tennis taula, pilota, muntanya, 
etc. 

Quant als espais esportius d'Algemesí, es poden exposar els següents: 

 Encara que des del municipi s'ofereixen activitats per a totes les edats, la majoria de persones 
que realitzen aquestes activitats són les persones joves. Per aquesta raó, és important treballar l'esport 
des de valors com la companyia, respecte, esforç, superació, etc. S'ha de tractar aquest àmbit des de 
l'àrea de Joventut per a formar a la població jove en valors, hàbits saludables, oci alternatiu, 
prevenció en conductes de risc, etc. 

Taula 6. Espais esportius d'Algemesí

Núm.

Camp de futbol 4

Espais petits i no reglamentats 11

Frontons i pavellons amb frontó 3

Altres camps 1

Altres espais esportius 22

Piscina 2

Pista d'atletisme 1

Pista de tennis 1

Pistes d'esquaix 1

Pistes i pavellons poliesportius 16

Rocòdroms i espais d'escalada 2

Sales 10

Velòdroms 1

TOTAL 75
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- Salut 

 Des del territori s'ofereixen programes i serveis de salut (i prevenció per a la salut), per la qual 
cosa es pot afirmar que és un municipi involucrat en el foment dels hàbits saludables. El que es vol 
aconseguir amb aquests programes és que l'estat físic, mental i social dels individus millore, que 
incorporen hàbits saludables en el seu dia a dia. 

 La promoció de la salut va dirigida a tota la població: En primer lloc, infants, adolescents, 
persones escolaritzades i en etapa de formació, fins i tot les persones que cursen Batxillerat i 
Formació Professional. En segon lloc, sobre els adults (família i docents). Finalment, les persones més 
majors. 

 Aquesta promoció de la salut se centra a oferir activitats com xarrades informatives, tallers de 
salut, seminaris, etc. Cada activitat s'adequa a les característiques del grup d'edat al qual es dirigirà. 

Educació per a la salut població jove 

 En els centres d'educació s'ofereixen xarrades sobre: higiene, hàbits alimentaris saludables, 
TCA, higiene bucodental, etc. Aquestes xarrades/tallers han de solicitar-se a l’inici del curs i estan 
organitzades per nivell d'estudis, es distribueixen de la següent forma: 

- 2n EPO: «Hàbits higiènics» 

- 3r EPO: «Salut bucodental» 

- 5é EPO: «Alimentació» 

- 1r ESO: «Programa de prevenció de trastorns de la conducta alimentària» 

- 2n ESO: «Prevenció de riscos en el temps lliure» 

- 3r ESO: «Sexualitat» 

- Educació per a la salut població adulta i més major 

 Es posa a la disposició de la població adulta i major jornades en matèria de salut. Alguns dels 
temes tractats són: prevenció d’accidents i primers auxilis, riscos mediambientals, sexualitat, 
autocures, control de l’ansietat, pèrdua de memòria, etc. Es realitzen en llocs públics del municipi 
com el Teatre Municipal o la sala d’actes del Consell Local Agrari. 

- Medicina preventiva 

 Esta àrea de medicina preventiva ofereix serveis per a conéixer l'estat de salut dels individus, 
és una forma de detectar alguna possible patologia de forma preventiva. Algunes de les accions que 
es duen a terme són: exàmens de salut als escolars i els seguiments necessaris, necessitat de presentar 
un informe de salut a l’hora de presentar la matrícula, etc.  

 La higiene bucodental també és molt important, és per això que s'ofereix un programa 
específic per a aquest camp. El primer pas és l'orientació i l'ensenyament: prevenció de càries, hàbits 
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saludables, etc. Després d'això, es realitza un examen bucodental, per a veure la situació del pacient. 
D’aquesta forma es pretén fer un triatge perquè l’odontopediatra faça, amb posterioritat i en els casos 
en què es crega convenient, el seguiment oportú del cas. L’odontopediatra de zona realitza aquest 
examen anualment a tot l'alumnat de 1r i 5é de Primària en les mateixes instal·lacions del col·legi. 
L'últim pas és la fluorització, és a dir, consisteix en un repartiment setmanal de fluor a realitzar a 
l’escola.  

Programa de Salut del Raquis (columna vertebral): 

Aquest programa conté dos subprogrames.  

a) Campanya de detecció precoç de malalties del raquis. A Algemesí s'ha realitzat des de l'any 1990 
una campanya de detecció precoç de les desviacions de columna vertebral en els escolars. 

 Aquestes campanyes es realitzen conjuntament amb el Centre de Salut d'Algemesí, (el Servei 
de Rehabilitació de l'Hospital Doctor Peset en els seus inicis) i el Servei de  Rehabilitació del Centre 
d'Especialitats d'Alzira.  Els xiquets sobre els quals incideix la campanya són els alumnes de 4t així 
com també tots aquells que hagen estat inclosos en el seguiment per aquest motiu en les revisions 
fetes en anys anteriors. 

b) Escola de columna. Està dirigida a aquells xiquets als quals la seua patologia a la columna 
requereix un tractament rehabilitador i/o una rehabilitació postural. L'Escola està organitzada en 
col·laboració amb la fisioterapeuta del Centre de Salut, on es combinen conceptes teòrics i exercicis 
de rehabilitació. La pretensió última és que el xiquet conega quines són les postures que afavoreixen 
el bon estat de la seua columna, així com que l'alumnat participe en el manteniment i millora de la 
seua salut. 

Centres de salut i altres d’atenció mèdica 
  
 Existeixen dos nivells d’accés a l’atenció sanitària: assistència primària i assistència 
especialitzada. A la localitat d’Algemesí s’ofereix el primer dels serveis, i certs serveis especialitzats. 
Per a això compta amb un centre de salut i un consultori: 

Centre de salut de la plaça de la Ribera 

- Medicina de Família 
- Pediatria 
- Infermeria 
- Rehabilitació 
- Proves diagnòstiques 
- Treballadora social 
- Salut Maternoinfantil 
- Atenció continuada 24 hores 
- Dermatologia 
- Neurologia 
- Consulta aparell locomotor 
- Al·lèrgia

Consultori del parc de Salvador Castell 

 - Medicina de Família 
 - Infermeria 
 - Odontopediatria 
 - Proves diagnòstiques
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 L’atenció primària que s'ofereix en aquests dos centres recull des de l’atenció de malalties 
comunes fins a la medicina preventiva i l’educació sanitària. Per la qual cosa és important el 
seguiment racional i regular de l’assistència que s’hi ofereix al malalt i a la població. Per a realitzar 
aquesta activitat als centres de salut d’Algemesí es duia a terme el programa «Història de Salut» que 
ha estat substituït per un programa informàtic anomenat Abucasis el qual efectua aquest seguiment de 
forma automàtica i electrònica.  Els recursos humans i els centres de què disposa Algemesí en 2019 
són: 

 En definitiva, per la quantitat de programes que Algemesí ofereix a la ciutadania i els recursos 
existents del municipi en matèria de salut, es pot afirmar que Algemesí es preocupa per la salut i els 
hàbits de la població. Així mateix, tracta de prevenir i localitzar els problemes de forma precoç. Per 
la qual cosa que es pot exposar que compta amb una bona base per a poder desenvolupar noves 
polítiques dins d'aquest àmbit. 

Personal Núm.

Auxiliars d’infermeria 6

Fisioterapeutes 2

Higienista dental 1

Infermers 16

Matrones 3

Metges 14

Odontopediatria 1

Pediatres 5

Personal administratiu 15

Personal de neteja 3

Tipus de centres Núm.

Centre de salut 1

Consultori 1

Unitat de suport 
Rehabilitació

1

Unitats de suport 
Odontologia

1 }
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4.3. Teixit associatiu juvenil i processos participatius 

 Com ja s'ha esmentat en diverses ocasions, comptar amb un municipi actiu i amb un teixit 
associatiu fort i sòlid és fonamental per a l'òptim desenvolupament del municipi. En el cas 
d'Algemesí, compta amb nombroses associacions, es poden trobar un gran ventall d’opcions: 
culturals, esportives, juvenils, voluntariat, etc. 

 Pel que fa als processos participatius, la societat cada vegada atorga més importància a la 
participació ciutadana, com un element essencial per al disseny de polítiques públiques, per la qual 
cosa és necessari potenciar aquest àmbit.  

 A escala municipal es desenvolupen diverses iniciatives amb enfocaments participatius: “Tu 
decideixes com vols que siga la teua ciutat. Participa en les decisiones sobre el futur del teu poble”. 
Així es presenta un llistat de processos participatius en Algemesí: 

 Entre aquesta selecció, la iniciativa que més interessa és l'enquesta a la joventut, per la qual 
cosa és necessari exposar els resultats obtinguts. 

 Per a conéixer l'opinió de la ciutadania de Algemesí es va difondre una enquesta. El seu 
objectiu principal era identificar les fortaleses i les debilitats del municipi. Es tractava d'una enquesta 
amb entrevistes realitzades als IES del municipi i altres autoemplenades en línia, aplicant un 
qüestionari estructurat.  

La temàtica que es tractava en l'enquesta és la següent: 

-Joventut (aspectes positius, necessitats, problemàtiques, etc.) 
-Nivell personal (preocupacions, necessitats, assoliments, metes, etc.) 
-Municipi (aspectes positius i aspectes a millorar) 
-Societat (aspectes a positius i aspectes a millorar) 
-Interessos i motivacions 

Per a la codificació i l'anàlisi dels resultats, s'ha seguit l'estructura dels quatre blocs. 

Accions Descripció

Recollida fem per hostaleria: dissabtes nit
Enquesta per a valorar els establiments 
interessats en la recollida de fem

Enquesta de satisfacció
Valoració del servei de l’Ajuntament 
d'Algemesí

Pla director: Església de Sant Jaume Apòstol
Enquesta sobre els elements més significatius 
de l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí.

Enquesta a la població jove
Enquesta sobre les necessitats i els interessos de 
les persones joves
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Bloc I. Joventut 
 

Bloc II. Nivell personal 
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Bloc III. Municipi 

Bloc IV. Societat 
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Bloc V. Interessos i motivacions 

En definitiva, després d'una exposició detallada dels resultats de l'enquesta, es pot afirmar que: 

- A nivell joventut, la joventut troba a faltar una campanya de sensibilització i conscienciació sobre 
qüestions socials i actuals. Igual que una àmplia oferta d'activitats d'oci. 
- A nivell personal, es pot reiterar l'exposat anteriorment i afegir la manca d'una xarxa de transport i 
la percepció de risc de les conductes addictives. 
- A nivell municipal, es preocupen per la seguretat i per la falta de llocs d'oci. 
- A nivell societat, s'exposen qüestions més generals sobre qüestions socials o la totalitat del sistema 
educatiu. 

Es pot veure que la població jove es preocupa per les qüestions socials, pels llocs que freqüenten i les 
activitats que poden realitzar i, defensen la formació en tots els àmbits i a tots els nivells. 
Respecte als seus interessos i motivacions, es poden veure tres grups principals: 

-El seu grup de referència: família i amics 
-Les seues aficions: xarxes socials, festes, música, oci 
-Les seues obligacions: estudis i treball. 

XIQUES XICS

3r ESO

Eixir amb amics 
Esport 
Família 

Xarxes Socials 
Viatjar 

Idiomes

Eixir amb amics 
Jocs ordinador 

Esport 
Família 
Música 

Dibuixar

4t ESO

Deporte 
Festa 

Estudis 
Compres

Festes 
Família 
Esport 

Eixir amb amics

BATXILLERAT

Eixir amb amics 
Música 

Oci 
Treball 
Família

Eixir amb amics 
Esport 
Treball 
Família 
Viatjar

GRAU MITJÀ

Treball 
Estudi 

Eixir amb amics 
Família 

Videojocs 
Esport

Esport 
Estudis 
Família 

Eixir amb amics 
Música 

Oci

GRAU 
SUPERIOR

Festa 
Cultura 
Treball 

Eixir amb amics

Treball 
Festa 
Esport 

Eixir amb amics

Més repetits
Esport, família, estudis, xarxes socials, 

festes, amics, música, treball i oci
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4.4. Mobilitat i transport 

 En aquest apartat es vol tractar les dinàmiques de mobilitat d'Algemesí. Com s'ha percebut en 
les respostes de l'enquesta realitzada a la població jove, un dels problemes presents que troba la 
joventut en el municipi és una xarxa de transport deficient. 

Llistat de preus i freqüències de cada transport públic. Horaris d'inici i finalització. 

1.Renfe Rodalies (Algemesí-València) 
Primer tren - 6:03 h 
Últim tren - 22:36 h 
Durada del trajecte: 29/37 min.  
Preu (anada i tornada): 5.30 € 

1.Autocares Lozano (Alzira-Algemesí) 
Primer autobús - 7:55 h 
Últim autobús - 19:35 h 
Eixides de dilluns a divendres 
Durada del trajecte: 15 min. 
Preu : 1.50 € 

1.Autocares Sarrión (Algemesí-Sueca-Cullera) 
Primer autobús - 8:00 h 
Últim autobús - 18:00 h 
Eixides de dilluns a diumenge 
Durada del trajecte: 1h 
Preu: 3 € 

 Una vegada exposats els horaris dels diferents mitjans de transport públic, es pot percebre una 
falta de desplaçament els caps de setmana i a la nit. Ara que es té una radiografia de la situació i s'és 
conscient de la falta d'una bona xarxa de transport, és interessant incloure aquest apartat en els eixos 
i les estratègies per al disseny del futur Pla Jove.  

 Seguint la informació del Pla de Mobilitat de l'any 2010 (no es compten amb dades 
actualitzades), la majoria de la població es desplaça caminant, seguit del cotxe, l'autobús i el tren. 
Quant a l'ús de la bicicleta i la moto no arriba al 10% de la població. Els motius per a utilitzar el 
transport és traslladar-se al lloc d'estudis, de treball, oci, etc. 

Ajudes a la mobilitat 

L'Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania les següents ajudes per a la mobilitat: 
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 Finalment en aquest apartat, s'ha d'esmentar el programa ‘Bus a peu’, projecte Algemesí 
camina a l’escola. L'objectiu principal del projecte és promoure la mobilitat segura, sostenible 
i saludable en l'escola. Així, es pretén crear rutes senyalitzades amb punts d’encontre per a 
anar a peu a l’escola. S’han dissenyat 26 rutes i campanyes de sensibilització sobre la 
mobilitat sostenible.  

 Aquesta iniciativa aportarà beneficis en l'àmbit escolar, millorant la qualitat de vida, 
la salut i les relacions socials. 
 

Beques transport per als 
estudiants

L’Ajuntament d’Algemesí concedeix beques de transport 
escolar cada any. Són ajudes de transport per a la població 
jove que cursa estudis universitaris o matriculats en 
batxillerat artístic o cicles formatius de grau mitjà o 
superior que no s’imparteixen a Algemesí, així com estudis 
del programa Erasmus.

Autobús gratuïts a l'IES Bernat 
Guinovart

L’Ajuntament facilita transport per a les persones estudiants 
dels pobles del voltant

Carril bici Longitud total 2.298 m
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4.5. Cultura i oci dirigit a la joventut 

 L'interés cultural també s'ha vist reflectit en les enquestes, de manera general i de manera 
específica a través de la música. És per això que s'ha de posar el focus en aquesta secció i analitzar 
els recursos existents i l'oferta quant a cultura i oci per al municipi d'Algemesí. 

 Pel total d'activitats proposades per l'Ajuntament, es pot afirmar que Algemesí compta amb 
una gran oferta de cursos i activitats. 

Cursos i activitats oferides per l'Ajuntament

Cursos 

-Curs d’educador menjador escolar  
-Curs manipulador d’aliments 
-Aula matinal 
-Introducció a la llengua de signes 
-Campus artístic 
-Curs monitor temps lliure 

Premis 

-Premi Ciències Socials (diferents edicions) 
-Concurs de Poesia Escolar (dues edicions) 
-Premi Vicent Castell i Llàcer 

Espais culturals 

-Biblioteca Municipal d’Algemesí 
-Teatre Municipal 
-Teatre Jaume I 
-Museu Valencià de la Festa 
-Sala d'exposicions del Casino Lliberal 
-Espai Jove

Activitats 

-Exposició Art i Confinament (2020) 
-Algemesí és art (varies edicions) 
-Concurs d’Art Urbà Skatepark Algemesí 
(2020) 
-Jornades Skate 
-Expo Fira Jove (tots els anys) 
-Concert de Nadal (tots els anys) 
-Animació Nadalenca (tots els anys) 
-Festival FACT Algemesí (Art, Cultura, 
Tecnologia), (tots els anys). 
-Jornada de Màgia (diferents edicions) 
-Nit del Terror (tots els anys) 
-Reforestació 
-Cuinem al Mercat (diferents edicions) 
-Jornada Aventura a la Xopera (diferents 
edicions) 
-Teatre al Carrer 
-Plantem al Riu Magre 
-Sumem esforços,Trenquem Barreres 
(setmana de la discapacitat) (diferents 
edicions) 
-Fira Orientació professional I Universitats 
(col·laborem amb el col·legi Maristes) 
-Setmana de l’Arquitectura (diferents 
edicions) 
-Cinema d’Estiu 
-Projecte Pineo (fomentar la participació 
Infantil i Juvenil) 
-Programa JOOP 
-Projecte Corresponsals
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4.6. Desigualtat de gènere en l’etapa adolescent i juvenil 

 Quan s'exposa el terme desigualtat de gènere, ens estem referint a la distància social entre 
dones i homes que deixa les dones en una posició d'inferioritat. La desigualtat de gènere és 
transversal, és a dir, es percep a tots els nivells, tant laboral, social, polític, cultural, etc. 

 En l'àmbit de la joventut també és present aquesta desigualtat. Si es treballa aquest fenomen i 
s'aconsegueix educar en feminisme la població jove, la societat pot desenvolupar-se fomentant la 
igualtat i reduint aquesta desigualtat. 

 Com s'ha pogut observar en les respostes de l'enquesta realitzada, la majoria de les persones 
joves exposaven com a problemàtica les qüestions socials com la violència i la desigualtat de gènere. 
Ells mateixos defensen la idea d'una campanya contínua de conscienciació i sensibilització: xarrades, 
dinàmiques, tallers pràctics, etc. 

Des de l'Ajuntament d'Algemesí ofereixen alguns recursos per a capgirar aquesta situació: 

- S’ofereixen una sèrie de documents i enllaços d'interés amb informació sobre la violència de gènere 
i tots els mecanismes que la justícia posa en mà de les víctimes, així com les ajudes socials que 
poden rebre. 

-Consell de les Dones 

-Programa Creixem Coeducant dirigit a la comunitat educativa 

-Programa Actuem, protegim a la infantesa, dirigit a les persones professionals que intervenen amb 
menors 

-Projecte relacionat amb la prevenció, detecció i intervenció de la violència de gènere contra les 
persones menors d’edat 

- Activitats en dies assenyalats: Dia Internacional de la Dona 
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4.7. Inclusió social i cultural en l’etapa juvenil 

 Segons la UE la inclusió social és el procés que assegura que aquelles persones en risc 
d'exclusió social, tinguen les oportunitats i recursos necessaris per a participar completament 
en la vida econòmica, social i cultural, gaudint d'un nivell de vida i benestar que es 
considere normal en la societat en la qual ells viuen. Bàsicament, es vol que totes les 
persones tinguen els mateixos drets a participar en la vida del municipi, independentment de 
la seua condició base. Com s'ha vist en les enquestes, moltes de les persones participants, 
exposaven el problema del racisme o d'unes certes qüestions socials de vulnerabilitat, per la 
qual cosa encara queda camí per recórrer en aquest àmbit. 

Serveis que ofereix l'Ajuntament d'Algemesí 

Serveis Socials 

1. Generals 

 Programa d’Informació, Orientació i Assessorament: sobre els drets i recursos 
socials existents per a la resolució de les necessitats de la població. 

 Programa d’Emergència Social: l'objectiu del qual és l’atenció de les necessitats 
bàsiques de les persones que no poden satisfer-les per elles mateixes. 

 Programa de Convivència (Servei d’ajuda a domicili): l’objectiu del qual és 
afavorir la integració comunitària. 

 Programa de Cooperació Social: l’objectiu del qual és potenciar la vida de la 
comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa 
social, l’associacionisme i el  voluntariat. 

 Programa d’intervenció per a la Prevenció i Inserció en el Medi Social: dirigit a 
la població en general i als menors en particular, que per les seues característiques no 
poden assolir nivells mínims d’integració social, tant a través de la intervenció directa 
com d’activitats d’animació sociocultural i comunitària. 

Taxa de risc de 
pobresa 2019

AROPE 2019 Carència material 
2019

Carència material 
severa 2019

Renda mitjana per 
unitat de consum 

2019

18,2 21,3 10,3 3,6 16.331
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2. Específics 

 Servici Especialitzat d’Atenció a la Família i Infància; SEAFI. Aquest, és un servei 
específic i especialitzat que intervé en la prevenció, atenció i tractament de les 
situacions de crisi i de desestructuració familiar. Té per objecte realitzar una 
intervenció de caràcter integral en nuclis familiars, existisquen o no menors en situació 
de risc o de desemparament. 

 Així mateix, serveis socials compta amb quatre àrees que exerceixen funcions i 
accions específiques:  

-Tercera edat 
-Dones 
-Família 
-Diversitat funcional 

 Un altre projecte que és necessari esmentar és el Projecte Activa Raval. Aquest 
projecte té com a objectiu la inserció laboral dels col·lectius i les persones en risc 
d'exclusió social amb això es vol promoure la igualtat d'oportunitats. 

 Algunes de les activitats que es realitzen són, d'una banda l'orientació (taller de 
perruqueria, taller de manteniment, de jardineria, cursos d'alfabetització, aprenentatge 
de noves tecnologies, etc.) i d'altra banda la inserció laboral. S'ha d'esmentar que, s'ha 
aconseguit que un 60% de les persones participants en el programa s'incorporen al 
món laboral.
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4.8. Economia 

 És una realitat que en els últims anys, tant a nivell nacional com europeu, han succeït una 
sèrie d'esdeveniments socials i laborals que han provocat una sèrie de canvis. Les conseqüències 
de la crisi econòmica del 2008 encara són presents hui en dia, perjudicant molts individus en risc 
de vulnerabilitat; precarietat laboral, difícil accés a l'habitatge, als recursos bàsics, etc. 

 Per aquesta raó és indispensable posar el focus en el sector econòmic per a entendre la 
realitat existent del municipi. En aquest apartat es descriuran les principals dades relatives a 
l'economia: desocupació, teixit empresarial, contractació, etc. 

 L'activitat econòmica i la igualtat d'oportunitats és clau per a aconseguir polítiques i 
estratègies públiques el fi de les quals estiga destinat a la millora i la transformació del municipi 
cap a la direcció desitjada. 

4.8.1 Desocupació 

 En aquest apartat analitzarem en profunditat la desocupació en la localitat d'Algemesí. En 
primer lloc, per a tindre una visió general i panoràmica de la situació del municipi, s'ha volgut 
estudiar l'evolució de la desocupació des del 2006 fins a l'actualitat. 

 Com es pot observar en el gràfic (gràfic x), a partir de l'any 2008 el nombre de persones 
desocupades augmenta considerablement un 6.8%, i assoleix el punt més alt de la desocupació 
en 2012 (amb un percentatge del 22.34%), any a partir del qual comença a disminuir aquest 
valor, arribant a reduir-se fins a valors pròxims al 13%. Aquestes dades s’expliquen pel context 
econòmic viscut a tot Espanya i, en aquest cas, a Algemesí. És a dir, la crisi econòmica del 2008 
va suposar una crisi alimentària, protestes i vagues generals, desgast polític, desocupació 
generalitzada, etc. En definitiva, la principal conseqüència va ser un augment de la desigualtat. 

 No obstant això, quan la situació estava més calmada i les conseqüències anaven diluint-
se, s'aprecia un repunt de desocupació en els últims anys (2020 i 2021). La raó principal d'aquest 
augment és la pandèmia originada per la COVID-19. Aquesta situació ha desencadenat, entre 
altres, el tancament d'establiments, restriccions de mobilitat, disminució del turisme, 
confinaments domiciliaris…, factors que afecten directament l'economia del país. 
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 També s'ha considerat rellevant estudiar l'atur desglossat per segment poblacional i 
comparat a nivell comarcal, provincial i autonòmic. 

 Actualment es troben 2.099 persones en atur a Algemesí, aquest valor va 
augmentant progressivament segons augmenta el territori. Quant a l'atur registrat en 
menors de 25 anys, es pot apreciar que hi ha 15.25% persones joves en situació de 
desocupació, un valor més alt que en la resta de territoris, la qual cosa indica que és una 
situació preocupant que posa en risc la joventut del municipi, per la qual cosa les 
polítiques públiques haurien d'incidir en aquest fenomen. 

Font: Datosmacro.com Atur per municipis. https://datosmacro.expansion.com/paro/
espana/municipios/valencia/valencia/algemesi  

Gràfic 5. Evolució de la desocupació a Algemesí (2006-2021)

Taula 7. Atur registrat per segment poblacional (31/10/2021)

Algemesí Ribera Alta
Província 
València

Comunidad 
Valenciana

Atur registrat 2.099 16.194 205.087 420.359

Atur registrat en 
menors de 25 

anys
15.25% 12.30% 9.58% 9.06%

Atur registrat en 
dones 60,93 % 61,71 % 60,17 % 59,62 %

Contractació 
registrada 958 12.683 116.594 198.827

Font: Argos. Dades estadístiques. Treball. Algemesí 

37



 Respecte a l'atur registrat en dones, es pot apreciar que en tots els territoris presenta 
un nivell pròxim al 60%. No obstant això, aquesta és una xifra molt alta, ja que exposa 
que més de la meitat de persones en atur són dones. Aquesta situació posa de manifest les 
dificultats a les quals s'enfronten les dones a l'hora d' incorporar-se a la vida laboral. 

 Finalment, s'ha de posar el focus en la contractació registrada, aquest valor mesura 
els contractes signats. En aquest cas, ocorre igual que en l'atur, és a dir, a major capacitat 
del territori major nombre de contractes registrats. 

 Per a analitzar més detalladament aquest fenomen s'ha decidit desglossar per edat i 
sexe, on es pot apreciar que la taxa de desocupació és major (+470) en les dones que en 
els homes, on més es percep aquesta diferència és en la categoria entre els 25 i els 44 
anys. Un dels motius que poden explicar aquesta diferència és la discriminació laboral 
patida per les dones.  
A pesar que aquestes desigualtats han disminuït amb els anys, encara perduren els rols de 
gènere, la bretxa salarial, el sostre de vidre, l'economia submergida, treballs domèstics, 
etc. 

 Així mateix, un altre aspecte que s'ha de comentar és que la desocupació 
s'accentua en les edats adultes i majors. L'experiència i la maduresa no és vista com un 
valor afegit i moltes de les persones adultes es veuen incapaces d'incorporar-se de nou al 
mercat laboral. Això suposa un problema quan la població es troba envellida i es 
consolida la desocupació de llarga duració. 

 En parlar de desocupació s'ha de tindre en compte el sector de treball més afectat. 
Com es pot observar en la taula adjunta (taula 8), el sector que més desocupació presenta 
és el de serveis (58.50%), seguit de la indústria (17.58%), l'agricultura (7.58%) i, en últim 
lloc, la construcció (5.29%). 

 En contraposició, el sector que més contractacions realitza és el de serveis 
(64.20%), seguit de l'agricultura (16.70%), la indústria (12.11%) i la construcció (6.99%). 

Taula 8. Atur registrat per sexe i edat (Algemesí, agost 2021)

Menors  de 25 
anys

Entre 25 i 44 
anys Més de 45 anys Total

Homes 172 400 414 986

Dones 170 691 595 1.456

FONT: SEPE. DADES ESTADÍSTIQUES D'ATUR REGISTRAT I CONTRACTES PER 
MUNICIPIS. https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/
municipios/2021/agosto.html 
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 Com es pot apreciar, els valors de l'atur i la contractació són similars a nivell 
serveis i construcció. A nivell serveis, és el sector que genera més desocupació però també 
més contractació, això ocorre per diversos motius, com pot ser la precarietat laboral i 
l'estacionalitat de la zona que generen contractes temporals. Així mateix, s'ha d'esmentar 
la situació de la pandèmia que ha generat molts acomiadaments durant mesos i, 
actualment, amb la relaxació de les mesures, han pogut tornar a funcionar amb 
normalitat, per la qual cosa s'ha produït un moviment d'acomiadaments i contractes. 

 Quant a la construcció, no genera desocupació però tampoc contractació. Per la 
qual cosa es pot afirmar que es tracta d'un sector que es manté estable. Quant a la 
indústria ocorre al contrari, genera més desocupació que contractació, cosa que significa 
que el sector es troba en crisi. Finalment, es pot percebre que el sector de l'agricultura 
demanda mà d'obra. 

4.8.2. Teixit empresarial 

 Per a entendre la situació econòmica del municipi en el seu conjunt, també s'ha de 
tindre en compte el teixit empresarial. En aquest cas, a Algemesí compten amb un total de 
1507 empreses. Aquestes empreses es desglossen en quatre grans grups: 

Taula 9. Atur registrat per sector de treball

Atur Contractació

Agricultura 7.58% 16.70%

Indústria 17.58% 12.11%

Construcció 5.29% 6.99%

Serveis 58.50% 64.20%

Font: Argos. Dades estadístiques. Treball. Algemesí

Serveis Un total de 632 
empreses

Comerç, transport i hostaleria Un total de 531 
empreses

Indústria Un total de 119 
empreses

Construcció Un total de 195 
empreses
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 Per la qual cosa, es pot afirmar que les empreses de serveis i comerç predominen a 
Algemesí, cosa que significa que la majoria de la població es dedica i demanda aquestes 
activitats. 

 Un altre element a tindre en compte és el tipus de contracte. Es troben, fins a la data 
del 2021, un total de 647 contractes, es classifiquen de la següent manera: 

 En primer lloc, s'ha d'esmentar que existeixen més contractes realitzats a homes que a 
dones. Com ja s'ha esmentat anteriorment, les dones troben més dificultats a l'hora 
d'incorporar-se al món laboral. Així doncs, on més contractes es constaten és en la categoria 
de temporals, tant en homes com en dones. Això és degut als treballs precaris, estacionals, 
que no es converteixen en indefinits.  

4.8.3. Laboral 

 Com s'ha pogut constatar en l'apartat anterior, l'ocupació és un factor fonamental per 
a gaudir d'un bon nivell de qualitat de vida. Derivat d'aquesta premissa, es poden trobar 
altres elements significatius a l'hora d'analitzar la situació econòmica d'Algemesí. 

-Nivell de renda 

 Un dels mesuradors que s'han d'analitzar és la renda bruta, entesa com la suma dels 
ingressos d'un contribuent a la qual es resten els costos directes en què es va incórrer per a 
obtindre'ls. També s'ha de fixar la renda disponible, és a dir, la renda de la qual poden fer ús 
els individus. D'aquesta manera es pot entendre amb major facilitat la situació econòmica de 
la ciutadania d'Algemesí. 

Taula 10. Tipus de contracte Algemesí 2021

Contractes 
inicials indefinits

Contactes inicials 
temporals

Contractes convertits 
en indefinits Total

Homes 22 339 10 371

Dones 10 261 5 276

Font: Datos.gob.es. Contractes registrats per municipis.

40



 Com es pot veure en els dos gràfics adjunts, la renda ha anat augmentant 
progressivament des del 2013 fins a l'actualitat (encara que cal tindre en compte que falten 
els dos últims anys marcats per la pandèmia mundial). La raó de l'augment progressiu ve 
donada, entre altres causes, per deixar enrere les conseqüències de la crisi econòmica del 
2008. L'increment de la renda presagia un bon nivell de qualitat de vida per a la ciutadania 
del municipi d'Algemesí, no obstant això, com ja s'ha remarcat amb anterioritat, s'han de 
conéixer les dades dels últims anys per a veure si la situació s'ha modificat. 

 Així mateix, en el 2019, Algemesí és considerat el municipi número 87 amb una 
major renda bruta mitjana de la província de València. Per la qual cosa, es pot afirmar que el 
nivell de vida del municipi és òptim. 

Gràfic 6. Evolució renda neta Algemesí (2013 - 2019)

Taula 10. Evolució renda bruta 
Algemesí (2013 - 2019)

2013 19.277 €

2014 19.638 €

2015 20.057 €

2016 20.752 €

2017 20.938 €

2018 21.644 €

2019 22.755 €
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Indicadors de desigualtat 

 L'índex o coeficient de Gini s'utilitza per a mesurar la desigualtat d'ingressos d'un 
territori. En el 2018, l'índex de Gini d'Algemesí és de 31.8, un valor més baix que en els 
últims anys. Així i tot, presenta un grau de desigualtat existent en el municipi. 

Taxa de risc de pobresa 

 Aquest indicador mesura el percentatge de llars on els ingressos de les quals es troben 
per davall del 60% de l'ingrés mitjà equivalent nacional. Bàsicament mesura la posició 
d'inferioritat d'una llar respecte a altres en la societat a la qual pertany. 

 En el cas que ens ocupa, la Ribera Alta (on es troba Algemesí), presenta un valor de 
18.2, major al de la totalitat de la Província d'Alacant i per davall de la totalitat de la 
Comunitat Valenciana. Amb aquestes dades, es pot afirmar que presenta una alta taxa.  

AROPE 

 Aquest indicador mesura les persones que es troben en risc d'exclusió i pobresa, és a 
dir, a través d'uns paràmetres cataloga si un individus es troba en situació de pobresa. Com 
es pot observar en la taula, a major capacitat del territori, més augmenta aquest indicador. En 
el cas de la Ribera Alta, compta amb un valor de 21.3. 

Manca material 

 Aquest indicador mesura la proporció de població que viu en llars que manquen 
d'almenys tres dels articles dels nou ítems que es detallen en el llistat (com posseir una 
llavadora, televisor, etc.). En el cas de la Ribera Alta és un valor de 10.3, un punt per davall 
del total de la Província d'Alacant i de la Comunitat Valenciana. 

Taxa risc de 
pobresa 

2019
AROPE 2019

Manca de 
material 2019

Manca de 
material severa 

2019

Renda mitjana 
per unitat de 
consum 2019

Comunitat 
Valenciana

20,9 24,4 11,9 4,8 15.582

Província de 
València

18,6 22,2 11,1 4,3 16.236

Ribera Alta 18,2 21,3 10,3 3,6 16.331
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Manca material severa 

 En aquest cas, és la proporció de població que viu en llars als quals els falten almenys 
quatre articles dels nou ítems que es detallen en el llistat (com posseir una llavadora, 
televisor, etc.). Igual que ocorre amb el paràmetre anterior, la Ribera Alta presenta un valor 
per davall de la resta de territoris (3.6) 

Renda mitjana per unitat de consum 

 Quant a la renda mitjana, té en compte les economies d'escala que es produeixen 
segons el nombre i les edats de les persones que comparteixen les despeses de la llar. En el 
cas de la Ribera Alta s'exposa un valor de 16.331, més alt que la totalitat de la província de 
València i la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es pot afirmar que es presenta un bon 
nivell de renda mitjana. 

Habitatge 

 L'accés a l'habitatge és fonamental per al desenvolupament de la ciutadania, és per 
això que les institucions públiques han de preocupar-se i crear estratègies públiques per a 
garantir l'igual accés a aquests recursos bàsics. L'habitatge és entés com a emancipació i 
independència. Per aquestes raons, el preu de l'habitatge ha de ser accessible a totes les 
persones del municipi. 

Preu habitatge Algemesí 2021 

 Seguint les dades de Trovimap, el preu per metre quadrat a Algemesí el mes d'octubre 
de 2021 va ser de 798€, i augmentà un 1.04% en els últims tres mesos. És a dir, el valor 
mitjà d'un immoble se situa sobre els 92.367€. 

 Comparat amb València, el preu per metre quadrat és un 40.14% més barat. Així 
mateix, Algemesí es considera la 61a àrea més cara de València (d'un total de 267 ciutats). 

Agència de Desenvolupament Local (ADL) 

 S'han de tindre en compte els serveis o programes que funcionen en el municipi. En 
aquest cas, l'Agència de Desenvolupament Local es preocupa d'acostar les polítiques 
d'ocupació a la població i a la generació d'activitat econòmica a través de la dotació de 
recursos disponibles segons les necessitats de la població. 
Les seues línies de treball són les següents: 

- Ocupació (foment de l’ocupació, orientació i suport als aturats en la cerca de feina i 
intermediació laboral) 

- Foment de la cooperació socioeconòmica 

43



- Formació de professionals i millora de les competències, incidint sobretot en els grups 
vulnerables i amb majors dificultats 

- Promoció i implementació d'accions dirigides a potenciar i incentivar l’activitat comercial 
al municipi 

 Així mateix, l'Agència de Desenvolupament d'Algemesí està constituïda com a centre 
associat a LABORA, a través del qual s'atenen els desocupats oferint-los informació, 
orientació, formació i opcions de treball. A més, esmentar que la tècnica de l'ADA ocupa la 
secretaria del Consell Econòmic i Social, òrgan de participació dels agents econòmics i 
socials de la localitat. 

 Respecte a l'àrea d'activitat comercial, el departament es troba integrat en la Xarxa 
d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (XARXA AFIC) de la Direcció General 
de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Aquesta xarxa és l'instrument mitjançant el qual, la Generalitat Valenciana, en 
col·laboració amb les diferents administracions locals, està impulsant el procés de 
modernització i ordenació del comerç local. 

L’Oficina Tècnica Econòmica d’Algemesí (OTEA) 

 OTEA naix a partir de les necessitats reflectides en el “Pla Integral per al Foment 
Economicoempresarial de la Ciutat d'Algemesí” (redactat per la Universitat de València) i en 
el “Mapa Estratègic i Quadre de Comandaments Integral per a la millora de la situació 
economicosocial d'Algemesí”. En aquests documents, es recomana la creació d'aquesta eina 
per a reforçar l'activitat que es realitza des de l'ADA, ampliant el seu àmbit d'actuació. A 
més a més, l’OTEA funciona en col·laboració amb dues associacions empresarials locals; 
ACSA i EMPAL.  

 La finalitat principal d'aquesta oficina és impulsar el creixement econòmic 
d'Algemesí, potenciant els seus processos, productes i serveis. Així mateix, pretén oferir al 
teixit empresarial local la possibilitat d'adaptar la gestió estratègica del seu negoci per a 
poder consolidar-ho. 

Els seus principals eixos estratègics són: 

- Canvi del model econòmic 
- Millora de la competitivitat 
- Ajuda a l'emprenedoria (especial atenció a la joventut) 

Programes d’inserció laboral (Generalitat Valenciana) 

 Alguns dels programes s'impulsen des de la Generalitat Valenciana però també 
s'implanten en el municipi són els quatre següents: 

1. Avalem Joves (EMPUJU, EMCUJU) 
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2. Programes ocupació pública (LABORA, EMCORP, EMCORD…) 
3. Programa ocupació zones rurals deprimides 
4. Programes de formació i treball (tallers destinats a la formació i ocupació) 
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