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1. INTRODUCCIÓ: VISIÓ, MISSIÓ, VALORS, PRINCIPIS 

 

El Pla Local de Joventut 2023-2025 de l’Ajuntament de La Llosa a través del seu equip de govern, vol 
expressar un marc de referència que marcarà el contingut i la implementació de les polítiques de joventut 
al municipi, i marca un full de ruta cap a l’afirmació de polítiques afirmatives de la condició juvenil.  

Quan parlem de “joventut”, des de les estructures de pensament adult es solen associar conceptes 
estereotipats oposats, o projectar idees com: immobilisme-dinamisme, ociositat-vitalitat, desmotivació-
creativitat, o individualisme-col·lectivitat, però es sol obviar que la joventut actual viu l’etapa de major 
incertesa de presents i futurs de les darreres generacions, i que porten a allunyar progressivament a la 
població juvenil del i en les polítiques públiques. 

El present document vol establir els nous fonaments que permetran construir una àrea de joventut sòlida 
i amb prou autonomia per a atendre les necessitats del conjunt de la ciutadania jove. Així aquest 
document, és també una aposta en el treball de polítiques de joventut integrals, que incideixen de manera 
transversal a la vida de les persones joves. Cal dir, però, que la pròpia naturalesa i característiques 
canviants de la realitat juvenil, obliga a pensar en un document dinàmic que requereix revisions i 
adequacions constants a aquesta realitat, a la problemàtica, necessitats i context on es desenvolupa la 
joventut. 

És important assenyalar que després d’una dècada perduda per a la població jove que va iniciar amb la 
crisi econòmica del 2008, en els darrers anys s’han produït importants avanços en les polítiques de 
joventut que es venen desenvolupant des de diferents àmbits (europeu, estatal, autonòmic i local), amb 
el que el Pla Local de Joventut de La Llosa 2023-2025 (PLJ) s’emmarca dins la celebració de l’Any Europeu 
de la Joventut de la UE acceptant que compta amb uns mínims indicadors adaptats als estàndards de 
qualitat en polítiques de joventut establerts per la Unió Europea, i té com a referència l’Estratègia 
Valenciana de la Joventut 2019-2023 (EVJ) que reconeix els Plans territorials de joventut com una de les 
eines fonamentals per a les polítiques de joventut. 

Des de l’àmbit municipal, partim de l’evidència l’Ajuntament ha desenvolupat accions i serveis adreçats a 
la joventut en els darrers anys, però aquests no responen a una planificació de treball tècnic transversal i 
en equip. I tot i que els esforços municipals s’orienten a oferir a les persones joves millors condicions en 
el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida per garantint-los la igualtat d’oportunitats i 
estimulant l’exercici de la ciutadania activa, es constata que fins el moment no existeix una visualització 
global de les polítiques de joventut que s’estan duent a terme.  

Així, aquesta diagnosi es concep amb la convicció de la necessitat de planificar adequadament les 
polítiques de joventut, analitzant la realitat i les necessitats, formulant objectius per la implementació de 
serveis, programes i accions, i propiciant sempre la participació de la joventut i cohesionant a tot el ventall 
d’agents juvenils. Però sobretot, es tracta d’una anàlisi de la realitat juvenil per a poder desenvolupar una 
estratègia basada en objectius que atenguen les necessitats reals de la joventut i conèixer quina és la 
percepció sobre les problemàtiques que més els afecten i quina visió de futur tenen per solucionar-les. 

Finalment, incidir que els darrers anys la ciutat de La Llosa ha vertebrat les seues polítiques de joventut a 
partir de programes d’infància i adolescència. Ara, i amb la construcció del nou Casal Jove, es pretén que 
aquest siga un equipament de referència i punt de contacte entre la joventut del municipi i les entitats 
juvenils. 

 

1.1. VALORS 

VISIÓ 

Un poble, La Llosa, més justa socialment, on les persones joves puguen desenvolupar els seus projectes 
de vida i complir les seues expectatives, en un model de sostenibilitat social i on la joventut puga implicar-
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se i tenir un paper protagonista en el desenvolupament del seu entorn, amb capacitat per participar i 
aportant la seua visió de la realitat. 

MISSIÓ 

La principal missió d'aquest Pla de Joventut és fer costat a la joventut i facilitar la realització d’un projecte 
de vida, mitjançant sis accions fonamentals: informar, orientar, derivar, acompanyar, prestar serveis i 
promoure les persones joves. 

PRINCIPIS 

L'elaboració i desenvolupament del present Pla s'inspira en un model les premisses i els principis del qual 
són: 

- Integritat: les mesures que es plantegen es planifiquen tenint en compte les diferents 
dimensions que concerneixen al benestar de la joventut. Acceptant premisses com la igualtat en 
la diversitat i la solidaritat generacional, l’accessibilitat sense exclusions per raó d'edat, de 
diversitat funcional o de projecte de vida. 

- Transversalitat: incorporar el principi d’integritat significa treballar per a aconseguir la 
cooperació de, com a mínim, els diferents departaments i serveis Municipal. Però també cap a 
les altres entitats i agents protagonistes de les polítiques de joventut. La població juvenil precisa 
d’actuacions integrals que aprofiten sinergies, optimitzen recursos i donen major qualitat de 
resultats, 

- Innovació: on es promoga les lluites socials, la producció artística i l'expressió cultural de la 
joventut i les noves formes de col·laboració, cooperació i intercanvi entre iguals 

 

Aquesta missió i els seus principis es desenvolupen en una estructura que conté 8 àmbits d'actuació: 

1. Educació i formació 

2. Ocupació i emprenedoria 

3. Emancipació i habitatge 

4. Prevenció i salut 

5. Cultura i Oci educatiu 

6. Participació, voluntariat, inclusió i igualtat 

7. Informació, dinamització i animació juvenil 

8. Cooperació institucional 

Per cada àmbit d'actuació s'han definit els objectius estratègics que orienten les diferents accions. 

 

1.2. COL·LECTIU JUVENIL  

Per tal de contextualitzar el PLJ, en primer lloc és important acotar el col·lectiu de població objectiu. La 
Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut, acota el tram d’edat de consideració de les persones joves 
de la següent manera: 

“Aquesta llei serà aplicable a les persones entre 12 i 30 anys, amb-dues edats incloses, que 
hagen nascut o que es troben en el territori de la Comunitat Valenciana (...)” 

Així, la definició d’aquesta Llei, amb la incorporació d’edats d’adolescència temprana, ha suposat 
l’establiment d’un nova mirada de la condició juvenil i persegueix alinear-se amb l’edat en què els i les 
joves canvien de cicle escolar, de l’escola a l’institut, i entren en una nova etapa de socialització. 
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Igualment aquesta Llei estableix: 

“(...) les directrius que hauran de regir les polítiques de joventut i que tenen com a fonament 
els principis següents: integralitat, transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat. Mereix 
una menció especial la reivindicació de l’apoderament de les persones joves, tant en el disseny 
com en l’execució de les polítiques que els afecten, mitjançant la seua coresponsabilitat i 
participació, i també en l’adopció per part de les administracions d’una perspectiva 
intergeneracional, no adultcèntric.” 

És evident que la joventut és un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada i unes 
característiques i necessitats específiques, on l’emancipació i la participació esdevenen els elements que 
permeten posar en pràctica els seus drets de ciutadania. 

El PLJ 2023-2025, doncs, vol ser el marc per iniciar unes polítiques juvenils del municipi participades i 
inclusives, posant a l’abast de la joventut tot un seguit d’eines (entitats, espais, serveis, activitats, etc.) 
que els ajude en la configuració del seu projecte de vida. 
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2. MARC NORMATIU 

 

ÀMBIT INTERNACIONAL 

- Convenció dels Drets dels infants. Assemblea General de les Nacions Unides. (1989) 
- Declaració de Lisboa sobre polítiques i programes relatius a la joventut. Conferència Mundial de 

Ministres de la Joventut. (1988) 
- Joventut 2030: treballant amb i per a las joves. Estratègia de les Nacions Unides per a la Joventut 

(2018) 
- Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible. Assemblea General de l’ONU. 
- Llibre Blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ Pacte Joventut, Cooperació Espanyola i INAP 

(2018) 

 

ÀMBIT EUROPEU 

- Estratègia Europea per a la Joventut 2019-2027 
- En 2016, el Consell de Membres de l’European Yoth Forum, va establir al document “Huit 

estàndards de qualitat per a les polítiques de joventut” que les Polítiques de Joventut han de 
basar-se en els huit estàndards de qualitat següents:  

 Enfocament de les polítiques de joventut basades en els drets,  

 Polítiques de joventut basades en fets,  

 Polítiques de joventut participatives,  

 Polítiques de joventut multinivell,  

 Polítiques de joventut estratègiques,  

 Disponibilitat de recursos per a les polítiques de joventut,  

 Compromís polític i rendició de comptes en les polítiques de joventut, i  

 Coordinació intersectorial. 
- El Llibre Blanc “Un nou impuls per a la Joventut Europea”, elaborat per la Comissió Europea a 

novembre de 2001  
- Carta Europea revisada sobre la participació de les persones joves a la vida local i regional. 

Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg. (2003) 
- Pacte Europeu per la Joventut. Consell Europeu. (2005) 

 

ÀMBIT ESTATAL 

- La Constitució Espanyola contempla drets específicament dirigits a joves de forma expressa, com 
el principi d’igualtat material a l’art.9.2, com el dret a la seua protecció enfront de l'exercici dels 
drets previstos en l'art. 20, el dret a la participació en el desenvolupament polític, social, 
econòmic i cultural, art. 48. 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril. Reguladora de les Bases del Règim Local. Art. 25.  
- Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials per al que es crea 

l’Agència Nacional Espanyola per a l’aplicació del programa comunitari “La joventut amb Europa” 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Partint de la mateixa motivació 

que la Llei 39/2015d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú dels administracions 
Públiques.  

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
- Estratègia joventut a Espanya 2020. Comissió interministerial per a la Joventut. 
- Estratègia Juventud 2030. Direcció General de l’INJUVE 

 

ÀMBIT AUTONÒMIC 



 

Ajuntament de La Llosa 

- L'Estatut d’Autonomia, atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de joventut 
(article 49.1.25) i d'institucions públiques de protecció i ajuda a joves (article 49.1.27). Segons 
indica el preàmbul de l'actual Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana, la primera ordenació 
de la participació juvenil es troba en la Llei de la Generalitat 8/1989, de 26 de desembre, de 
Participació Juvenil. En ella apareixen arreplegades les primeres maneres i formes de 
participació social: el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i els Consells Territorials 
de la Joventut, d'àmbit local. Ells van ser, i segueixen sent, els llocs d'experimentació, i per tant 
d'aprenentatge, dels joves perquè s'inicien en la participació real en la vida social i política, en el 
seu àmbit local, autonòmic i nacional. 

- Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell pel que es desenvolupa reglamentàriament la Llei 
18/2010 de 30 de desembre de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l’adolescència. 

- Llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut de la Comunitat 
Valenciana respecta i aferma aquestes entitats de participació, garantint la seua permanència a 
través dels suports institucionals necessaris per a la seua efectivitat.  

- Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i 
adolescència. 

- Decret 54/2019, de 5 d’abril, del Consell d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de 
l’Institut Valencià de la Joventut. 

- Decret 63/2019, de 26 d’abril, del Consell, de modificació del Decret 54/2019 de 5 d’abril, del 
Consell d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de l’Institut Valencià de la Joventut. 

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

 

ÀMBIT LOCAL 

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix en el seu art. 25.1 
que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

 

ALTRES NORMATIVES 

- Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat del Voluntariat. 
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. 
- Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI. 
- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon  Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 
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3. METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU. PROCÉS D’ELABORACIÓ. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓ 

 

DE L’OPORTUNITAT D’UN PLA 

En primer lloc planificar implica: 

1. Analitzar la realitat i conéixer les necessitats i demandes de la joventut actual. 

2. Preveure processos que orienten, sense inferir, d'acord amb el que sabem del col·lectiu juvenil 
i la nostra experiència amb dinàmiques participatives. 

3. Decidir quines seran les actuacions més adequades per part del Departament de Joventut 
segons el que prevegem com probable i la visió del projecte educatiu que es vol impulsar. 

4. Adaptar les nostres previsions i decisions al desenvolupament dels fets, a mesura que aquestes 
es produeixen. 

Si això és cert, planificar no és decidir per endavant les activitats que es desenvoluparan, com caldrà 
preparar-les i com actuar en cada situació. Al contrari, planificar és, d'una banda preveure, i d'altra banda 
esbossar els trets d'una acció coherent amb uns objectius i, finalment, procedir a efectuar els ajustos que 
siguen necessaris. Els components de la planificació són tots aquells elements, factors, persones, recursos, 
intencionalitats i productes que intervenen en el procés o són el resultat d'aquest. Pel que l'elaboració 
d'un Pla de Joventut Local és una oportunitat per a analitzar i estructurar amb coherència, les metes de 
la Política de Joventut a realitzar. 

 

IDEES FORÇA PER A LA GENERACIÓ D’UN PLA LOCAL DE JOVENTUT 

INTERLOCUCIÓ 

Aconseguir una bona capacitat d'interlocució amb la joventut és una condició 
prèvia a qualsevol altra actuació que els vulguem adreçar. Abans que qualsevol 
altra cosa, un bon pla de joventut ha de garantir un nivell raonable d'interlocució 
juvenil, i per tant dissenyar i gestionar les estratègies correctes per a aconseguir-
ho. 

ACOMPANYAMENT 

Un Pla Local de Joventut que es fa present acompanyant en el seu procés de 
generació a la joventut amb discreció però amb eficàcia, amb constància però 
sense interferir, amb diligència però sense alliçonar, és un Pla que educa al 
mateix temps que presta servei. 

PROMOCIÓ 

Hem de fer promoció juvenil, i això vol dir, fonamentalment, generar serveis, 
recursos i programacions que garantisquen als joves la possibilitat de viure i 
desenvolupar amb plenitud la seua condició juvenil des de perspectives 
constructivistes. Un Pla Local de Joventut identifica les àrees d'intervenció més 
urgents i adequades. 

 

3.2. OBJECTIUS D'UN PLA LOCAL DE JOVENTUT 

El PLJ naix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la 
realitat, la detecció de necessitats, la formulació d’objectius, el disseny, implementació i avaluació de 
serveis, programes i accions, i propiciant tant en el disseny com en l’execució i l’avaluació, la implicació i 
participació de la joventut. 
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S’emmarca en el context definit per la Llei de Polítiques Integrals de Joventut 15/2017 i ha d'incorporar 
bona part dels seus principis, la priorització dels elements vinculats amb l’emancipació, la participació, les 
polítiques de ciutadania i l’aposta per un model d’intervenció integral, transversal, interdepartamental i 
interinstitucional. Tot plegat amb la finalitat d’oferir a la joventut millors condicions en el 
desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat d’oportunitats i 
estimulant l’exercici de la ciutadania activa. 

 

OBJECTIUS GENERALS: 

1. Garantir a les persones joves la participació en l'elaboració del pla. 

2. Promoure entre les persones joves l’experimentació i creativitat en tots els camps possibles 
com a via de creixement personal i social. 

3. Fomentar una participació de la joventut que, a més de facilitar la seua presència en la vida 
pública de la ciutat, genere espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos 
juvenils. 

 

OBJECTIUS INSTRUMENTALS: 

1. Donar suport a la gestió municipal en el disseny i execució de les accions adreçades a la 
població entre 12 i 30 anys. 

2. Generar una xarxa d’agents i entitats de suport a la joventut, tant per relacionar-se amb 
l’administració com per aprenentatge, relació i socialització. 

3. Instaurar el sistema de recollida i anàlisi estable de dades referides a la població juvenil, tot 
respectant els paràmetres i criteris comuns que racionalitzen i faciliten el seu tractament, que 
aporten elements fiables per a desenvolupar els projectes continguts en el pla i per avaluar amb 
rigor les polítiques de joventut. 

4. Innovar i promoure els canals de comunicació estables que faciliten l'establiment de 
mecanismes múltiples (perquè múltiples són els perfils juvenils) d'interlocució entre el consistori 
i la joventut local. 

 

3.3. UN PLA LOCAL DE JOVENTUT PER FASES 

FASE I – Disseny, definició, planificació i anàlisi de la realitat juvenil 

 Revisió dels diferents estudis i accions realitzats al municipi amb impacte a la població jove 

 Estudi quantitatiu de dades 

 Definició de l’abast de la participació 

 Identificació de continguts a analitzar i metodologia dels tallers de participació 

 Primer retorn fase diagnòstic 

FASE II – Desplegament de totes les eines de participació 

 Organització d’enquestació a la població 

 Retorn definitiu fase diagnòstic 

FASE III – Redacció, aprovació i presentació del PLJ 

 Revisió integral de les dades 

 Redacció definitiva del PLJ 

 Presentació als grups municipals 
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 Aprovació al ple municipal 

 Retorn a la ciutadania del contingut del PLJ 

 

3.4. APROXIMACIONS QUANTITATIVES I QUALITATIVES 

Per realitzar aquesta anàlisi, s’han contemplat dos tipus d’enfocament, una aproximació quantitativa i 
una qualitativa, que en combinació ens permeten contemplar de forma conjunta i complementària un 
document ric en aportacions. 

 

PER L’ANÀLISI DE LES DADES QUANTITATIVES S’HA ESTRUCTURAT EN: 

1. Demografia i població 
2. Evolució i Població jove del municipi 
3. Naturalesa de la població 
4. Educació 
5. Ocupació 

Les fonts de dades utilitzades per l’anàlisi quantitativa han estat les següents: 

 L’Institut Nacional d’Estadística (INE) 

 Portal d'Informació Argos de la Direcció d'Anàlisi i Polítiques Públiques de la Presidència de la 
Generalitat Valenciana 

 Institut Cartogràfic Valencià (VISOR) 

 Servei Públic d’Empleo Estatal (SEPE) 

 Ministeri d’Educació i Formació Professional (EDUCABASE) 

 

PER L’ANÀLISI DE LES DADES QUALITATIVES: 

Per mirar de fer una visualització de les polítiques de joventut que es realitzen des de l’Ajuntament, hem 
desenvolupat reunions individuals els responsables polítics. 

 

3.5. ABAST (POBLACIÓ DE 12 A 30 ANYS) 

Per tal de conéixer la realitat de la joventut de La Llosa i dels serveis que s’adrecen a aquesta població, 
hem abordat l’anàlisi de la realitat juvenil tenint en compte les referències d’edat juvenil dels 12 anys fins 
a 30 anys on considerem la plena autonomia de la Joventut cap a l’etapa adulta i fer-ho coincidir amb el 
rang d’edat indicat per l’IVAJ i la Llei de Polítiques Integrals de Joventut 15/2017 en l’actualitat. Per aquest 
motiu el recull de les accions de joventut que s’estan desenvolupant, s’ha dividit en les franges de 12 a 
17, i de 18 a 30 anys identificant la majoria d’edat com a punt d’inflexió. 
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4.- LA LLOSA EN XIFRES. ANÀLISI QUANTITATIU DE LA REALITAT JUVENIL 

 

4.1. UBICACIÓ 

La Llosa, és un municipi de la província de Castelló localitzat a l’extrem sud-est de la comarca de la Plana 
Baixa. La distància per carretera als municipis rellevants de la província és de: 34 km Segorbe, 9 km a La 
Vall d’Uixó i 31 km Castelló, la distància municipis rellevants de la província de València, és de 13 km a 
Sagunt, i 41 km a València. 

 

Font: Wikipedia. 2021. 

 

La Llosa disposa de dues zones urbanes molt diferenciades, per una banda es troba el nucli urbà on es 
concentra la majoria de la població i per altra banda, la agrícola i de marjal, on es troba la platja. 

 

Ortofoto de La Llosa. Font: VISOR. 2022 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat  
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4.2. VULNERABILITAT RESIDENCIAL, SOCIODEMOGRÀFICA I SOCIOECONÒMICA 

Es parla de vulnerabilitat residencial al resultat de la combinació de tres variables: superfície mitjana per 
habitant dels immobles residencials; valor cadastral; i accessibilitat. Amb una graduació de baixa (verd) , 
mitjana (groc) i alta (roig) segons la mitjana de la Comunitat Valenciana.  

La vulnerabilitat sociodemogràfica s’obté de la combinació de tres variables: població vulnerable; llars 
vulnerables; i població immigrant. Amb una graduació de baixa (verd), mitjana (groc) i alta (roig) segons 
la mitjana de la Comunitat Valenciana. 

La vulnerabilitat socioeconòmica s’obté d’aquestes altres variables: població sense estudis; taxa d'atur 
registrat estimat; i risc de pobresa i/o exclusió social. Amb una graduació de baixa (verd), mitjana (groc) i 
alta (roig) segons la mitjana de la Comunitat Valenciana. 

Aquest plànol ens indica la vulnerabilitat residencial, és mitjana, amb indicadors més acusats 
principalment referits a l’accessibilitat de les vivendes. Pel que fa tant a les vulnerabilitats 
sociodemogràfiques i socioeconòmiques, aquestes refereixen indicadors baixos. L’indicador de 
polivulnerabilitats és baix, pel que no s’aprecia cap zona com a EUS (Espai Urbà Sensible) 
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Plànol de la polivulnerabilitat. Font: VISOR. 2022 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat  
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4.3. DADES ESTADÍSTIQUES COMPARADES 

Per tal d’aconseguir una radiografia del col·lectiu jove del municipi i d’obtindre els principals indicadors 
hem consultat les dades de diverses fons primàries: cens de l’INE i ARGOS. 

 

DEMOGRAFIA I POBLACIÓ 

 

La Llosa té una població 963 habitants (INE 2021) amb una mitjana d’edat de 46.91 anys, 2,67 anys més 
que fa 5 anys que era de 44,24 anys. S’observa que en els darrers anys ha recuperat població, però a un 
ritme inferior al de la comarca 

 

Taula 1.1. Total de la població del municipi, la comarca i la Comunitat Valenciana. 

POBLACIÓ 2021 TOTAL HOMES DONES 

Comunitat Valenciana 5.058.138 2.491.394 2.566.744 

% respecte CCAA 0,019% 
  

Província de Castelló 587.064 291.415 295.649 

% respecte la província 0,16% 
  

Comarca 192.495 
  

% respecte la comarca 0,51% 
  

La Llosa 983 477 506 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Institut Nacional d'Estadística (INE) i ARGOS. 2021. 

 

Taula 1.2. Evolució de la població del municipi i la comarca. 

ANY COMARCA LA PLANA 
BAIXA 

MUNICIPI LA LLOSA 

 HABITANTS INCREMENT HABITANTS INCREMENT 

Acumulat  +0.462€  -0.53 

2021 192.495 +1,22% 983 +1,017 

2017 190.174 -0,322% 973 +0,411% 

2016 190.789 -0,427% 969 -1,96% 

2015 191.609  988  

Font:  Elaboració pròpia a partir d’Institut Nacional d'Estadística (INE) i ARGOS. 
2021. 

 

Les piràmides de població ens mostren una estructura demogràfica del municipi segons sexe i edat. A La 
Llosa, es caracteritza pel que fa a la divisió per sexe i grups d’edat per una població masculina major dels 
15 fins als 69 anys, i a partir d’aquesta edat s’observa que l’esperança de vida en les dones és major. 
S’observa un alt nivell de supervivència, amb unes taxes de mortalitat i natalitat prou equilibrades. També, 
un pes relatiu molt significatiu de la població adulta, principalment entre els 35 i 54 anys, un descens en 
el volum de la població nascuda a partir de l’any 95, i un repunt en els nascuts a partir de l’any 2005. 
Aquestes dades suposen un estancament poblacional i un descens demogràfic estructural amb menor 
població en edat fèrtil, si bé menys acusada que al conjunt de la Comunitat Valenciana. 

Taula 1.3. Estructura de la població del municipi.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de PEGV 2021 

 

EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ JOVE AL MUNICIPI 

Respecte a la població juvenil, actualment (2021) els joves de 10 a 29 anys representen el 22,57% del total 
de la població del municipi, suposant un pes percentual en creixement pujant quasi 1,5 punts en els 
darrers 6 anys. Fenomen que s’observa també al conjunt de la comarca i la província, i que té relació amb 
moviments immigratius i un repunt de la població infantil els darrers 15 anys. Aquest percentatge del 
22.57% indica que la població juvenil no suposa un pes diferencial respecte altres grups, el que significa 
un procés d’envelliment del municipi molt acusat. 

 

Taula 1.4. Estructura i evolució de la població juvenil del municipi. 

  Totes les 
edats 

De 10 a 14 
anys 

De 15 a 19 
anys 

De 20 a 24 
anys 

De 25 a 29 
anys 

Suma jove Percentatge 

1 de gener 
de 2021 

983 53 61 44 44 202 20,54% 

1 de gener 
de 2020 

982 61 49 47 42 199 20,26% 

1 de gener 
de 2019 

951 61 39 49 42 191 20,08% 
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De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys

De 15 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

De 30 a 34 anys

De 35 a 39 anys

De 40 a 44 anys

De 45 a 49 anys

De 50 a 54 anys

De 55 a 59 anys

De 60 a 64 anys

De 65 a 69 anys

De 70 a 74 anys

De 75 a 79 anys

De 80 a 84 anys

De 85 a 89 anys

De 90 a 94 anys

De 95 a 99 anys

Más de 99 anys

Piràmide de població de La Llosa

Dones Homes
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1 de gener 
de 2018 

940 53 43 40 41 177 18,83% 

1 de gener 
de 2017 

973 60 41 42 38 181 18,60 

1 de gener 
de 2016 

969 52 43 40 48 183 18,88% 

1 de gener 
de 2015 

988 46 42 43 56 187 18,92% 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). 2021. 

Pel que fa a l’evolució de la població jove al llarg dels darrers anys, es comprova que el percentatge 
d’aquest col·lectiu ha sofert un lleu creixement continu, fenomen invers al que s’observa també al conjunt 
de la comarca i la província. Així, a La Llosa, la població jove d’entre 15 i 29 anys ha passat de representar 
el 23,92% en 1996, a l’actual 16,31%, el que suposa un 7,61% menys en 25 anys. La reducció de 
percentatge de persones joves és un fenomen comú a tot l’Estat, on les franges d’edat intermèdies són 
majoritàries.  

Taula 1.5. Evolució del nombre de naixements, defuncions i creixement vegetatiu (2010-2020). 

 

Any Naixements Defuncions Diferència 

2020 5 12 -7 

2019 9 12 -3 

2018 7 14 -7 

2017 1 18 -17 

2016 8 9 -1 

2015 4 12 -8 

2014 7 10 -3 

2013 9 10 -1 

2012 7 8 -1 

2011 7 12 -5 

2010 6 8 -2 

 

El creixement vegetatiu dels darrers anys ha sigut negatiu, això implica més defuncions que naixements. 
Pel que l’augment de la població observat, ha tingut que ser motivat per moviments migratoris. 

 

NATURALESA DE LA POBLACIÓ  

Hem considerat important tindre en compte el fenomen migratori per analitzar correctament la realitat 
de La Llosa, sense aquest factor no es pot fer una correcta diagnosi. Les persones nascudes a l’estranger 
poden tindre un bagatge cultural, sistema de valors i experiències personals diferents de la població 
nascuda a la Comunitat Valenciana. 

 El 36.32% (357) dels habitants empadronats en el Municipi de la Llosa han nascut en aquest municipi, el 
56.56% han emigrat a la Llosa des de diferents llocs d'Espanya, el 30.11% (296) des d'altres municipis de 
la província de Castelló, el 12.92% (127) des d'altres províncies de la Comunitat Valenciana, el 13.53% 
(133) des d'altres comunitats *autònomes i el 7.12% (70) han emigrat a la Llosa des d'altres països. Font: 
INE 2021 
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Taula 1.6. Població estrangera per origen 
(principals nacionalitats). 

 

Població Total de La 
Llosa 

983 

Naixement a Espanya 920 

Naixement a l’Estranger 63 

 

Europa  45 

Alemanya 1 

França 5 

Itàlia 1 

Polònia 2 

Romania 34 

Altres Europa 2 

 

Àfrica 3 

Algèria 1 

Marroc 1 

Senegal 1 

 

Amèrica 15 

Argentina 4 

Colòmbia 4 

Paraguai 1 

Altres 6 

 

Oceania  0 

 

Àsia 0 

Font: INE 2022. 

 

 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ 

A La Llosa hi ha un centre d’educació Infantil i Primària (CEIP Vicente Faubell Zapata) amb 79 alumnes. No 
existeix cap centre d’educació Secundària ni d’estudis superiors. L’alumnat en edat per a estar cursant la 
ESO (Educació Secundària Obligatòria), és de 66 alumnes Aquest ho fan al municipi de (?????) 

 

OCUPACIÓ 

L’accés al mercat laboral i amb ell la capacitat d’emancipació de la llar familiar, és un element fonamental 
de la vida de les persones joves. 

Podem observar que la taxa d’atur a 31/01/2022 se situa en valors de 4,27%, valors molt inferiors al seu 
entorn i a la Comunitat Valenciana. Dades sensiblement millor en població menor de 25 anys. 

Taula 1.7. Taxa d’atur juvenil i comparativa. 

ATUR REGISTRAT 

Població general Municipi  Comarca  Província  Comunitat  

Atur registrat - (persones) 26 10.363 35.688 359.296 

Atur registrat en menors de 25 anys - (%) 3,85 8,08 7,79 6,66 

Atur registrat en Dones - (%) 69,23 62,98 61,77 60,04 

Taxa - (%) 4,27 8,23 9,37 10,92 

Contractació registrada - (Contractes) 37 4.941 14.889 152.890 

Índex de rotació contractual - (contractes/persones) 1,42 0,48 0,42 0,43 

Font: Argos, 31/01/2022 
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Pel que fa a l’activitat econòmica gira entorn del sector serveis, sent aquest el 69,50% del total sent un 
valor similar a la comarca i la província, ocupant la indústria el segon valor en importància amb un 17,37%, 
inferior a tota la resta de territoris de referència com també passa amb la construcció amb un 3.39%, i 
manifestant valors lleugerament superiors a la comarca i província els sectors de l’agricultura amb un 
27%. 

 

Taula 1.8. Taxa d’atur i contractacions segons activitat econòmica i comparativa. 

ATUR I CONTRACTACIÓ REGISTRAT PER SECTORS D'ACTIVITAT  

  Municipi  Comarca  Província  Comunitat  

Atur registrat en Agricultura - (%) 3.85 3.95 4 3.54 

Atur registrat en Indústria - (%) 23.08 13.23 11.3 12.43 

Atur registrat en Construcció - (%) 7.69 6.74 7.15 7.57 

Atur registrat en Serveis - (%) 65.38 68.55 70.05 70.46 

Contractació registrada en Agricultura - (%) 2.7 16.07 10.5 14.64 

Contractació registrada en Indústria - (%) 8.11 21.23 17.43 16.94 

Contractació registrada en Construcció - (%) 10.81 3.97 6.02 5.2 

Contractació registrada en Serveis - (%) 78.38 58.73 66.04 63.22 

     

Font: Argos, 31/01/2022 

 

Taula 1.9. Taxa d’afiliació segons règim i comparativa. 

AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL  

  Municipi  Comarca  Província  Comunitat  

Total d'afiliats - (persones) 413 67.966 251.510 2.005.614 

Taxa d'afiliació - (%) 69,3 54,12 66,23 61,01 

Règim General - (%) 80,87 77,68 77,61 77,22 

Règim General. Sistema Especial Llar - (%) <5 1,13 1,42 1,52 

Règim General. Sistema Especial Agrari - (%) 8,96 4,1 4,17 2,97 

Règim Especial. Treballadors Autònoms - (%) 9,93 16,93 16,43 17,96 

Règim Especial. Mar - (%) <5 0,15 0,36 0,34 

Font: Argos, 31/01/2022 

 

Taula 1.10. Taxa d’afiliació segons gènere i comparativa. 

AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL RESIDENTS EN EL MUNICIPI 

  Municipi  Comarca  Província  Comunitat  

Total d'afiliats - (persones) 
414 79.946 229.708 1.868.648 

Dones afiliades - (%) 42,75 45,09 45,66 46,41 

Taxa d'afiliació - (%) 69,46 63,65 60,49 56,84 



 

Ajuntament de La Llosa 

Font: Argos, 31/05/2022 

 

ACCÉS A LA VIVENDA 

Taula 1.11. Nombre de llars. 

Total de llars com habitatges principals 

Comunitat Valenciana Província 
de Castelló 

La Plana 
Baixa 

La Llosa 

1.986.896 233.871 74.381 380 

Font: Pegv. 2011 

 

Taula 1.12. Nombre de llars segons tipus i preus. 

Transaccions immobiliàries 

  Municipi Comarca Província 

Total Habitatges - 2017 (núm.) 9 2.242 8.196 

Habitatge nou - 2017 (núm.) 0 241 741 

Habitatge de segona mà - 2017 (núm.) 9 2.001 7.455 

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2) 758 758 758 

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2) 1.212,80 1.576,64 1.697,92 

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2) 1.364,40 1.910,16 2.183,04 

Preu màxim VP Règim Especial - 2009/2012 (euros/m2) 1.137 1.478,10 1.591,80 

Preu màxim Habitatges Usats - 2009/2012 (euros/m2) 1.212,80 1.910,16 2.183,04 

Edificació de nova planta 

  Municipi Comarca Província 

Habitatges - 2018 (núm.) 0 107 810 

Cens d'Habitatges 

  Municipi Comarca Província 

 
Total d'habitatges familiars - 2011 (núm.) 

572 
117.481 420.421 

Habitatges principals - 2011 (núm.) 380 74.383 233.871 

Habitatges secundaris - 2001 (núm.) 0 18.209 104.547 

Habitatges buits - 2001 (núm.) 90 22.078 82.003 

Total habitatges col·lectius - 2001 (núm.) 0 20 94 

Font: Argos.2021. 

 

Taula 1.13. Preu mitjà dels immobles residencials 

Lloguer 2,97 €/m² 

Compra 491 €/m² 

Font: Indomio 2022 

 

Al maig 2022 els immobles residencials en venda han tingut un preu mitjà de € 481 per metre quadrat, 
amb una disminució del 17,50% respecte a Maig 2021 (583 €/m²). En els últims 2 anys, el preu mitjà en la 
població de La Llosa ha aconseguit el seu màxim el mes d'agost 2020, amb un valor de € 677 per metre 
quadrat. El mes en què el preu mitjà ha sigut més baix ha sigut Octubre 2021: per un immoble en venda 
el preu mitjà ha sigut de € 477 per metre quadrat. El preu mitjà a la província es situa en 1.129€ per metre 
quadrat. 

El preu de lloguer dels immobles a La Llosa ha sigut de 2,97€ mensuals per metre quadrat, respecte als 
6,43€ de la mitjana provincial.  
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Font: Indomio 2022 

 

 

OCI – CULTURA 

Taula 1.14. Llocs d’interés municipals 

Llocs d’interés municipal – Any 2022 

Iglesia parroquial de El Salvador 

La Fonteta 

Restos de un antiguo molino 

Font Redona 

Paraje y Font del Carcau 

Els Pouets 

Playa de La Llosa 

Font: Pegv.2021. 

 

Taula 1.15. Espais naturals protegits 

Espais naturals protegits - Any 2022 

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa 

La Marjal d'Almenara 

Marjal i Estanys d'Almenara 

Font: Pegv.2021. 

Els espais naturals protegits suposen una superfície de 304,25 ha, un 30,33% de la superfície total del 
municipi (1003 ha) 
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5. ANÀLISI QUALITATIU PARTICIPATIU JUVENIL 

 

5.1. DADES QUALITATIVES ANÀLISI JUVENIL 

Aquí podrem trobar els resultats de principal procés participatiu amb persones joves del municipi a través 
d’enquestació publica realitzada per mitjans digitals. A continuació de l’anàlisi de l’enquesta, trobem el 
DAFO elaborat sobre les dades analitzades de l’enquesta, i finalment una anàlisi qualitativa amb propostes 
d’accions derivades de l’enquesta. 

En l’Annex a aquest PLJ, es troba la devolució de tota l’enquesta amb gràfics de respostes. 

 

ENQUESTA  

Les joves enquestades tenen edats compreses entre 16 i 30 anys. El gruix de les enquestades tenen entre 
20 i 28 anys, i els de 12 a 17 anys representen el 4.76% cada grup d’edat, les de 18 a 23 anys el 52.38%, i 
les de 24 fins a 30 anys el 42.85%. I en distribució de gèneres, el 47.62% eren homes i 52.38% dones. 

1.1 OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE 

En una pregunta oberta sobre la percepció de les principals ocupacions al temps lliure, les relacions 
socials, la musica, les rutes, practicar esports, les sortides i anar de concert, ocupen de major a menor les 
seues prioritats. 

1.2 HORES DE DEDICACIÓ SETMANAL 

En pregunta de selecció múltiple sobre les principals ocupacions del temps lliure, ens trobem que passar 
temps amb el telèfon mòbil, llegir, eixir amb les amistats, escoltar música i fer ús de les xarxes socials son 
les més habituals. Seguidament anar de compres, anar de concerts, jugar amb aparells tecnològics, anar 
de botellot i mirar la TV. Finalment en ordre decreixent les ocupacions menys comuns practicar esports, 
anar de discoteques o fer activitats participatives 

1.3 DESIG D’OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE 

Sobre desig d’ocupació del temps lliure en possibles activitats, la majoria declaren comptar amb poc 
temps lliure entre setmana, entre 1 i 8 hores lliures en total, tot i que el cap de setmana la majoria 
disposen entre 8 i 15 hores lliures. Tot i aixó, 2/3 parts declaren no sortir per la nit els caps de setmana. 
De la mateixa, 1/3 parts declaren no disposar de suficients recursos econòmics per a realitzar les seues 
inquietuds durant el temps lliure i un mateix percentatge de 1/3 declaren no poder realitzar-les al 
municipi. 

1.4 CONEIXEMENT D’ACTIVITAT D’OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE AL MUNICIPI 

Respecte al coneixement de possibles activitats al poble d’ocupació del temps lliure, més de 2/3 parts 
responen que no disposen d’instal·lacions gratuïtes per a realitzar activitats. I troben a faltar 
principalment instal·lacions esportives, proposant que es realitzen activitats esportives de bàsquet i 
natació. Finalment almenys 2/3 parts declaren que hi ha poca oferta d’activitats artístiques o culturals. 

1.5 ZONES DE FREQÜÈNCIA DE PASSAR EL TEMPS LLIURE AL MUNICIPI 

Els principals espais on ocupen el temps lliure els formen les llars de les amistats o els parcs i els carrers. I 
es proposen millora alguns espais com el gimnàs, i les places del poble. 

1.6 PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS 

Quasi ninguna de les persones que han donat resposta a l’enquesta declara formar part d’alguna 
associació o club esportiu del municipi. 

1.7 MOBILITAT URBANA 
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El 50% responen que el municipi no està adaptat a sistemes de mobilitat ecològics, ni tampoc que estiga 
adaptat per a gent amb mobilitat reduïda. Al moment de valora la comunicació entre les ciutats o pobles 
més properes, de nou el 50% respon que és roina o molt justa, contra l’altre 50% que opina que és bona.. 

1.8 INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT 

Un 40% s’enteren a través del boca a boca, un 30% a través de les xarxes socials, i un 10% respectivament 
declaren que a través de bandos municipals, per correu electrònic o que no s’enteren. 

1.9 SOBRE SERVEIS I/O AJUDES QUE ES DEURIEN DE OFERIR 

La principal reclamació sobre els serveis o ajudes que l’ajuntament hauria d’oferir a la joventut, és la de 
la disposició de zones aptes per a l’estudi, d’espais juvenils per a l’oci i activitats, tot seguit 
d’esdeveniments esportius juvenils. També es suggereix que les persones joves necessiten principalment 
serveis d’informació específica sobre beques i estudis, seguidament de temes esportius i finalment sobre 
ocupació laboral. 

1.10 SOBRE INSTAL·LACIONS CULTURALS 

Almenys 2/3 de les persones comenten que no hi han espais culturals per a realització d’activitats 
artístiques. 

1.11 SOBRE ACCESSIBILITAT URBANA 

Almenys la meitat de les persones indiquen que el poble no està adaptat a persones amb diversitat 
funcional. De la mateixa forma indiquen que el poble no està adaptat per a desplaçar-se d’una manera 
ecològica. 

1.12 ÚS HABITUAL DEL MÒBIL 

La majoria de les joves enquestades empren el mòbil per enviar i rebre missatges i escoltar música, seguit 
de per a jugar i parlar amb les amistats, i en menor mesura per parlar amb la família o per connectar-se a 
Internet. 

1.13 ÚS HABITUAL D’INTERNET 

Quan es connecten a Internet, l’ús majoritari és per a la connexió amb xarxes socials digitals, per a la 
recerca d’informació, descàrregues o per jocs en línia. 

1.14 ÚS HABITUAL DE XARXES SOCIALS 

Les Xarxes Socials que manifesten emprar per excel·lència són l’Instagram, seguit de Youtube (si bé 
Youtube no es pot considerar com Xarxa Social) i dee Tik Tok i Facebook. 

1.15 SOBRE ELS OBJECTIUS ARA A LA VIDA 

A més, aquells que pensen que els objectius que dirigeixen la seua vida són els de decidir per ells mateixos, 
és l’opció més compartida, seguida de ser ells mateixos (identitat) i en darrer lloc però molt d’acord en la 
meitat de les joves, que les seues famílies estiguen orgulloses de ell/es. 

1.16 SOBRE CONSUM DE DROGUES 

Sobre haver consumit alguna vegada l’11% drogues il·legals, el 63% revelen haver consumit alguna vegada 
alcohol sobretot en caps de setmana, el 31% han consumit tabac. 

 

PRIMERA FASE - DAFO 

Una vegada revisades les dades quantitatives i qualitatives, i departaments municipals, es disposa d’una 
primera aproximació sobre com és la població juvenil del municipi i quines són les primeres línies de 
necessitats i problemes que manifesten. També hem visualitzat totes les polítiques de joventut que es fan 
des de la nostra administració i des de la seua iniciativa. 
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(D) - FEBLESES (A) - AMENACES (F) - FORTALESES (O) - OPORTUNITATS 

1.- La joventut no percep 
mitjans suficients per a 
ells/elles 

8.- No mantenir 
decisions polítiques que 
afavoreixen el 
desplegament de 
Polítiques de Joventut 

11.- Hi ha molta gent jove 
amb motivació i 
implicades en la realització 
d'activitats juvenils 

16.- L'elaboració del PLJ, es 
veu com una oportunitat de 
continuar treballant amb el 
grup de treball per la 
joventut 

2.- Arriba informació a la 
joventut, però no tota 
l'existent i troben a faltar 
més detall 

9.- No desplegament de 
les accions derivades 
del PLJ 

12.- L'actual generació de 
persones joves és molt 
creativa, té nivells de 
formació molt alts i 
capacitat per emprar la 
comunicació en xarxa 

17.- Interés mostrat per la 
creació d'un CMIA 

3.- La joventut té la 
sensació de no tindre 
temps suficient per a gaudir 
totes les informacions que 
li arriben 

10.- Mantindre 
mancances en formació 
per la participació 
juvenil per a un 
correcte 
desenvolupament del 
PLJ La Llosa 

13.- Grans habilitats i 
coneixements en l'ús de 
TICs 

  

4.- Sembla que des dels 12 
als 18 anys, es perd l'interés 
de la pràctica esportiva 

 
14.- En general, la joventut 
disposa de prou temps 
d'oci, a la vegada que 
vetlen per millorar el seu 
nivell de formació 

  

5.- Les persones joves no 
participen en decisions 
municipals que els afecten 
(els falta informació, 
ocasions i costum) 

  15.- Joventut amb valors 
socials destacats 

  

6.- Falta de processos 
d’empoderament que 
faciliten que els grups 
juvenils que permeten 
passar a l’acció en la solució 
dels seus propis problemes, 
així com comunicar les 
seues necessitats i idees a 
altres grups o sectors de 
poder 

      

7.- Manca 
d'infraestructures juvenils 
en condicions 

      

 

ANÀLISI QUALITATIVA 

Els eixos seleccionats per ordre decreixent d’importància, i les propostes d’accions per cadascun es 
detallen: 

1.1 (D) LA JOVENTUT NO PERCEP MITJANS SUFICIENTS PER A D’ELLA 

Accions: Donar visibilitat a les opcions i mitjans que existeixen. Remodelació de recursos existents per a 
acoblar-los a estètica juvenil. Avaluar i redissenyar el pla de comunicació de l’Ajuntament de joventut, 
amb centralització de la informació i segmentació de públics. Adaptació de la informació d’interés juvenil 
a llenguatge amigable. 
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1.2 (D) ARRIBA INFORMACIÓ A LA JOVENTUT, PERÒ NO TOTA L’EXISTENT I LI MANCA MÉS DETALL 

Acciona: Les associacions locals podrien participar de la difusió de la informació. 

1.3 (D) LA JOVENTUT TÉ LA SENSACIÓ DE NO TINDRE TEMPS SUFICIENT PER A GAUDIR DE TOTES LES 
INFORMACIONS QUE LI ARRIBEN 

Accions: Posar en funcionament mètodes d’anàlisi dels interessos juvenils. 

1.4 (D) PÈRDUA D’INTERÉS PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA ENTRE ELS 12 I 18 ANYS 

Accions: Implementar l’oferta amb noves activitats esportives a banda de les clàssiques.  

1.5 (D) NO EXISTEIX PARTICIPACIÓ EN LA PRESSA DE DECISIONS MUNICIPALS SOBRE ELS TEMES QUE ELS 
AFECTEN 

Accions: Creació del CMIA. Enquestació reiterada i permanent de l’ajuntament cap a la població jove. 
Potenciar un sistema de fluxos d’informació bidireccionals. 

1.6 (D) FALTA DE PROCESSOS D’EMPODERAMENT QUE FACILITEN QUE ELS GRUPS JUVENILS PASSEN A 
L’ACCIÓ PER A LA SOLUCIÓ DELS SEUS PROPIS PROBLEMES, AIXÍ COM COMUNICAR LES SEUES 
NECESSITATS I IDEES A ALTRES GRUPS O SECTORS DE PODER 

Accions: Sistema de comunicació àgil amb l’Ajuntament. Activar el Casal Jove com espai de dinamització, 
prioritzant la participació de grups juvenils en l’assumpció de funcions i/o serveis. 

1.7 (D) MANCA D’INFRAESTRUCTURES JUVENILS EN CONDICIONS 

Accions: Actualització del mapa d’infraestructures i donar-li difusió. Repensar la ubicació de les 
infraestructures existents per millora la seua ubicació. 

1.8 (A) NO MANTINDRE DECISIONS POLÍTIQUES QUE AFAVOREIXEN EL DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT 

Accions: Col·laboració amb tots els partits polítics amb representació municipal per la validació del PLJ. 
Establiment d’un procediment administratiu de consulta obligada a les persones joves sobre les decisions 
que els puguen afectar. 

1.9 (A) NO DESPLEGAMENT DE LES ACCIONS DERIVADES DEL PLJ  

Accions: Signatura del PLJ per part de tots els partits polítics amb representació municipal, exigint el seu 
compliment. 

1.10 (A) MANTINDRE MANCANCES EN FORMACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ JUVENIL PER A UN CORRECTE 
DESENVOLUPAMENT DEL PLJ 

Accions: Implementar aquesta formació amb més jornades i cursos formatius, amb metodologies i 
sistemes diferents. 

1.11 (F) HI HA MOLTA GENT JOVE AMB MOTIVACIÓ I IMPLICADES EN LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
JUVENILS 

Accions: Programació d’accions conjunta entre diverses associacions. 

1.12 (F) GENERACIÓ DE JOVES CREATIVA I AMB NIVELLS DE FORMACIÓ MOLTS ALTS I CAPACITAT PER A 
COMUNICACIÓ EN XARXA. 

Accions: Aprofitament d’aquestes característiques implicant a les persones joves en accions concretes. 

1.13 (F) GENERACIÓ DE JOVES AMB GRANS HABILITATS I CONEIXEMENTS DE LES TICS 

Accions: Fer un ús estratègic i responsable d’aquestes, sense sobresaturació. 

1.14 (F) JOVENTUT QUE DISPOSA DE TEMPS D’OCI, I QUE VETLA PER MILLORAR ELS SEUS NIVELLS DE 
FORMACIÓ 
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Accions: Oferta d’activitats d’oci formatiu, d’educació no formal. 

1.15 (F) JOVENTUT AMB VALORS SOCIALS DESTACATS 

Accions: Provocar implicació social a partir d’accions concretes. 

1.16 (O) L’ELABORACIÓ DEL PLJ, COM OPORTUNITAT DE CONTINUAR TREBALLANT AMB EL GRUP DE 
TREBALL PER LA JOVENTUT 

Accions: Continuar amb un programa de reunions per treballar cara la joventut del municipi. 

1.17 (O) INTERÉS PER LA CREACIÓ D’UN CONSELL LOCAL DE JOVENTUT (CLJ) 

Accions: Crear xarxes de col·laboració i comunicacions entre associacions. Convocatòria per la creació del 
CMIA. Contactar amb altres CMIA de municipis propers. 

 

5.2. ANÀLISI JUVENIL PER ÀMBITS D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL. VISUALITZACIÓ DE PROPOSTES 

Es pretén en aquest apartat, obtindre una visualització del conjunt de propostes juvenils sobre la globalitat 
de les polítiques, projectes, serveis i recursos adreçats a joves que es duen a terme des de l’àmbit 
municipal per l’administració local. Hem cregut convenient organitzar-les per àmbits, que no 
necessàriament responen a una organització municipal. 

ÀMBIT JOVENTUT 

 Ficar taulers d’anuncis de les programacions juvenils més cèntriques. 

 Jornades d’associacions per conéixer-nos entre les entitats. 

 Ús de xarxes socials que aglutinen la població juvenil. 

 Difondre amb més cartelleria els esdeveniments. 

 Xerrades al CEIP i en els IES sobre les activitats oferides. 

 

ÀMBIT INFRAESTRUCTURES PER A LA JOVENTUT 

 Que el Casal Jove oferisca informació de temes Juvenils. 

 Gestió del Casal Jove amb criteris sostenibles i programa d’activitats Mediambientals. 

 Que incorpore un sistema d’interlocució sistemàtica amb la joventut per les ajudes municipals. 

 Més dinamisme juvenil. Reunió semestral amb les entitats i grups juvenils. 

 

ÀMBIT FORMACIÓ I EDUCACIÓ 

 Realitzar altres cursos de Formació després d’una enquesta de necessitats i interessos. 

 Formació en aspectes de Gènere, o Intel·ligència Emocional. 

 Fomentar l’Educació No Formal (Xarrades més atractives i plurals). 

 Enquestar inquietuds i prioritats dels Joves en Formació. 

 Orientació sobre beques i estudis. 
 

ÀMBIT ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ 

 Orientació Laboral si el Jove no vol estudiar. 

 Vetlar per un treball digne en la contractació de serveis municipals. 

 Donar suport a les empreses locals en ofertes de serveis municipals. 

 

ÀMBIT HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

 Fer Campanyes Informatives per a la difusió en línia o fora línia sobre habitatge. 



 

Ajuntament de La Llosa 

 Estudiar els pisos solidaris com opció d’emancipació jove. 

 Falta de pisos de lloguer, cal oferir borses de vivenda. 
 

ÀMBIT SALUT I COHESIÓ SOCIAL 

 Desenvolupar accions al municipi i personalitzar les polítiques inclusives de joventut. 

 Curs de primers auxilis. 

 Tallers emocionals per a persones joves. 
 

ÀMBIT CULTURA I OCI 

 Programar amb l’opinió de la Joventut i oferir-li participació, implicant-los en els processos 
d’oferta cultural. 

 Oferir Tallers artístics per a joves. 

 Potenciar l’oferta en millor comunicació cap a la joventut. 

 Oferir Tallers gastronòmics per a joves. 

 

ÀMBIT ESPORT 

 Desenvolupar una oferta conjunta d’esports, on la joventut puga participar del disseny. 

 Proposem tornejos al llarg de l’any. 

 Organitzar esdeveniments d’esports minoritaris. 

 Millorar la comunicació de l’oferta (en línia i al carrer). 

 

ÀMBIT PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT 

 Fer arribar més informació respecte a òrgans de participació juvenil. En concret sobre el Consell 
Municipal d’Infància i Adolescència. 

 

ÀMBIT MOBILITAT 

 Donar visibilitat al Carnet Jove a l’hora dels descomptes en transport públic. 
 

ÀMBIT URBANISME 

 Augmentar i millorar les infraestructures esportives per diferents zones del municipi. 

 Implementar un parc amb barres de Cal·listènia. 

 Espais on poder desenvolupar activitats d’art urbà. 

 

ÀMBIT MEDI AMBIENT 

 Programes de conscienciació al voltant del consum i reciclatge de productes i envasos. 

 Fomentar l’ús de la bicicleta, patinets i les infraestructures adients. 

 Més informació i adequació dels programes Mediambientals. 
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6. OBJECTIU GENERAL , EIXOS ESTRATÈGICS, LÍNIES D’ACCIÓ I MESURES 
ESPECÍFIQUES
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LINIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS ACCIÓ PRESSUPOST TEMPORALITAT INDICADOR AREES IMPLICADES 
AVALUACIO I 
SEGUIMENT 

1.- Confecció d'un catàleg 
del conjunt de l'oferta 
d'activitats i 
infraestructures per la 
joventut, amb dades 
desagregades pels diferents 
àmbits identificats en 
aquest PLJ 

Comptar amb una guia o 
directori de recursos amb 
activitats i espais per la 
joventut segons àmbits 

Document entre 10 i 20 
pàgines amb les activitats i 
espais en funció de l'ús 
(esport, cultura, oci…) 

Municipal, a 
estudiar 

Juliol 2022, 
actualització anual 

Núm. d'espais per 
zones geogràfiques, 
per edat d'usuaris, 
per funcions 

Cultura, educació, 
esport, joventut, 
medi ambient, 
participació, serveis 
socials, ubanisme 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 

2.- Planificació de les 
accions del PLJ amb criteris 
participatius, didàctics, 
motivacionals i organitzats  

Elaborar un calendari 
complet de reunions de la 
Taula del PLJ, amb sessions 
informatives i formatives, 
sessions avaluatives i de 
millora continua, i una 
trobada anual local 

Equip de treball amb 
representants de les 
associacions juvenils i agents 
clau 

Recursos 
municipals propis + 
subvenció altres 
administracions 

1T 2023, 1T 2024, 
1T 2025 

Núm. d'activitats i 
programes, Núm. 
de participants 
(amb dades 
desagregades), 
Núm. de 
suggeriments 
juvenils 

Cultura, educació, 
esport, joventut, 
medi ambient, 
participació, serveis 
socials, ubanisme 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 

3.- Revisió i concreció de les 
partides pressupostàries 
amb destinació a polítiques 
de joventut 

Elaborar un document 
numèric amb partides 
detallades segons 
activitats, programes i 
inversions 

Reunions amb les diferents 
regidories per extraure la 
informació econòmica de les 
partides pressupostàries 
anuals + Estudi Subvencions 
Europees 

Municipal, a 
estudiar 

1T 2023, 1T 2024, 
1T 2025 

Import net i variació 
percentual respecte 
anys anteriors 

Cultura, educació, 
esport, joventut, 
medi ambient, 
participació, serveis 
socials, ubanisme 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 

4.- Comunicació interna i 
externa per la confecció del 
PLJ 

Donar a conèixer la 
redacció del PLJ entre el 
col·lectius juvenils, però 
també entre els cos tècnic i 
polític municipal 

Explicació dels resultats del 
PLJ a l'Equip de Govern i 
aprovació en el Ple 
Municipal + Creació de xarxa 
d'entitats juvenils.  

Recursos propis 2T 2022 amb cos 
tècnic i polític + 
permanent en xarxa 
d'entitats + notes 
de premsa mensual 

Núm. de contactes 
efectuats + Núm. de 
comunicats de 
premsa 

Cultura, educació, 
esport, joventut, 
medi ambient, 
participació, serveis 
socials, ubanisme 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 
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LINIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS ACCIÓ PRESSUPOST TEMPORALITAT INDICADOR AREES IMPLICADES 
AVALUACIO I 
SEGUIMENT 

5.- Activació del Consell 
Sectorial de la Joventut 
municipal, com òrgan 
consultiu juvenil 

Establir un sistema oficial 
de participació per les 
polítiques de joventut 

Establiment de data de 
convocatòria i continguts 

Recursos propis 4T 2022 Núm. de 
convocatòries 
anuals 

Joventut i membres 
del Consell 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 

6.- Incloure en el PLJ de La 
Llosa les auditories de 
seguiment i sessions 
formatives bàsiques de 
metodologia per als agents 
claus del mateix 

Verificar el compliment i 
correcta evolució del 
desenvolupament de 
l’elaboració del PLJ 

Programació de dates i 
continguts a analitzar 

Municipal, a 
estudiar 

Activació al 1T de 
2023, a 
posterioritat 
verificació 
bimensual 

Els identificats al 
Pla d’accions i grau 
de compliment 

Joventut Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) 

7.- Participació del grup de 
joves representants i 
escoltar activament les 
noves propostes ofertades 
per al PLJ 

Explicitar la participació 
juvenil en l’elaboració del 
PLJ 

Convocatòria permanent de 
taules i grups de treball amb 
diferents grups de joves 

Municipal, a 
estudiar 

Amb caràcter 
bimensual, inici a 
febrer 2023 

Núm. de 
convocatòries 
anuals + Núm. de 
joves participants + 
Núm. d’entitats 
juvenils 

Joventut i 
participació 

Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) + Cos tècnic 
de joventut 

8.- Aprofitament dels 
recursos en el camp digital i 
tecnològic que domina la 
joventut per facilitar la 
comunicació i organització 
del PLJ 

Organitzar un sistema de 
comunicació efectiva amb 
els col·lectius juvenil 

Identificació dels sistemes 
efectius i eficients aplicables 

Municipal, a 
estudiar 

1T 2023 Percepció 
d’impacte juvenil + 
Núm. de joves 
participants 

Joventut Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) + Cos tècnic 
de joventut 

9.- Debatre el nou 
paradigma social i models 
de referents de la població 
juvenil 

Conscienciar sobre les 
problemàtiques i 
necessitats juvenils 

Realització d’unes jornades 
de debat sobre la realitat 
juvenil 

Municipal, a 
estudiar 

4T 2022 Núm. de persones 
tècniques 
municipals 
assistents + Núm. 
d’entitats clau  + 
Núm. de joves 
participants 

Joventut Cos polític + cos 
tècnic municipal 
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LINIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS ACCIÓ PRESSUPOST TEMPORALITAT INDICADOR AREES IMPLICADES 
AVALUACIO I 
SEGUIMENT 

10.- Assessorament extern 
per la creació d'un Consell 
municipal de participació 
infantil i adolescent (CMIA) 

Satisfer les inquietuds 
sorgides sobre el 
funcionaments d’un CMIA 

Contactes amb altres CMIA + 
Reunions formatives amb 
joves interesades 

Municipal, a 
estudiar 

4T 2022 Grau de satisfacció 
sobre la formació + 
Evidència de 
constitució de 
Consell 

Joventut Semestral per la 
Taula PLJ (octubre 
/abril) + Cos tècnic 
de joventut 

11. - Constitució de Taula 
de seguiment i avaluació 
del PLJ amb suficient 
representació de totes les 
parts interessades 

Supervisar el 
desplegament del PLJ 

Identificació dels membres i 
normes de funcionament de 
la Taula PLJ + Reunions de la 
Taula PLJ 

Municipal, a 
estudiar 

2T i 4T de cada 
anualitat 

Evidència de 
constitució de Taula 
+ Núm. de reunions 

Joventut Cos tècnic de 
joventut 
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA JOVE 

 

L’avaluació explica de quina manera el PLJ garantirà que els diferents grups d’interés mantinguen un 

control sobre el seu desenvolupament a través dels processos de seguiment i avaluació, i esdevé una de 

les fases més rellevants perquè té com a missió determinar si s’assoleixen els objectius, i quins 

mecanismes de modificació i adaptació s’aplicaran. El procés de seguiment consistiran en una sèrie 

d’instruments i processos mecànics que informen fonamentalment sobre l’estat de compliment de les 

mesures recollides. L’avaluació, en canvi, és un procés més complex on a partir dels instruments de 

seguiment i d’altres fonts d’informació, els diferents agents valoren diferents elements com la 

implementació i els resultats del pla vinculant-los als seus principis i objectius.  

Tant el seguiment com l’avaluació tindran l’objectiu de facilitar el control i el rendiment de comptes així 

com oferir informació rellevant per reorientar i millorar les polítiques recollides al pla. Resulta important 

mantenir un sistema de participació juvenil a l’hora de fer l’avaluació per recollir el seu punt de vista sobre 

l’aplicació realista del pla. 

El sistema d’avaluació s’estructura en quatre nivells: 

1. Avaluació de les actuacions, amb recull de dades quantitatives i qualitatives. 

2. Avaluació anual, amb elaboració de la memòria que conté els reculls de dades quantitatives i 

qualitatives. 

3. Avaluació estratègica, anualment cal revisar si es compleixen els objectius el PLJ. 

4. Avaluació final del PLJ, que indicarà el nivell de desenvolupament dels projectes, l’evolució dels 

recursos, la metodologia de treball i una proposta d’enfocament per al següent document 

estratègic. 

  



 

Ajuntament de La Llosa 

 

8. RECURSOS I FINANÇAMENT 

 

Les actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament requereixen unes mesures organitzatives per a 
desenvolupar les polítiques públiques de joventut: 

Regidor/a de joventut: és necessària l'existència d'una persona responsable política que lidere, 
represente i impulse el conjunt de la política de joventut del municipi. 

Àrea de joventut: com a òrgan amb personal tècnic encarregat d'impulsar i executar el Pla Local 
de Joventut, realitzant el seu seguiment i avaluació. 

Comissió de Seguiment del Pla: a l'efecte de programació, execució i desenvolupament de la 
política provincial de joventut i amb funcions consultives i d'assessorament, aquesta estructura 
és un espai anual de trobada entre el/la regidora de joventut de la província, el/la tècnic/a, i 
agents clau del territori. 

Comissió Tècnica del Pla: a efecte de la presa de decisions sobre el Pla Local de Joventut 

 

El Pla Local de Joventut tindrà una vigència de 3 anys (2023 – 2025) i es finançarà bàsicament de la següent 
manera: 

Els pressupostos dels diferents Serveis i Àrees de l’Ajuntament de La Llosa destinats a executar 
diferents accions dirigides a la joventut local. 

Fons addicionals procedents de l’IVAJ per a l’impuls de polítiques locals de joventut. 

Fons addicionals procedents de Diputació per a l’impuls de polítiques locals de joventut. 

Fons addicionals procedents de la Unió Europea derivats de Programes Europeus. 
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LA LLOSA / Qüestionari Pla Local de Joventut! 

1. Quina és la teua data de naixement?

21
Respuestas

Respuestas más recientes
"2001-04-04"

"1999-12-23"

"2002-09-17"

2. Com t'identifiques?

3. Aproximadament, de quant temps lliure disposes entre setmana (de dilluns a
divendres)? Expressa-ho en hores.

21
Respuestas

18:22
Tiempo medio para finalizar

Activo
Estado

Xica. 11

Xic.  10

Altres. 0

Entre 1 i 3 hores. 7

Entre 4 i 8 hores. 9

Entre 8 i 12 hores. 5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

16

20

21

23

24

25

26

27

28

30

Edats

*Dues persones sense especi�car
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4. Aproximadament, de quant temps lliure disposes els caps de setmana (dissabte i
diumenge)? Expressa-ho en hores.

5. Acostumes a sortir els caps de setmana a la nit a partir de les 22 hores?

6. Consideres que tens suficient amistats amb qui compartir activitats?

Entre 1 i 3 hores. 0

Entre 4 i 8 hores. 3

Entre 8 i 12 hores. 8

Entre 12 i 15 hores o més. 10

Sí. 7

No. 14

Sí. 19

No. 2
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7. Selecciona les activitats que fas durant la setmana (pots assenyalar vàries i inclús ficar
entre setmana i cap de setmana).

De dilluns a divendres Cap de setmana Mai

No les faig, però m’agradaria fer-les / em motiven

Activitats participatives (casals joves, tallers, colònies,
campaments, jornades, etc.).

Jugar amb aparells tecnològics.

InstrucciónEixir amb amics, amigues, parella, etc.

Passar temps amb el telèfon mòbil.

Fer ús de les xarxes socials. 

Mirar la TV.

Passejar.

Escoltar música.

Llegir.

Anar a discoteques i/o pubs.

Anar a bars o cafeteries.

Activitats culturals (cinema, teatre, museus,
exposicions...).

Assistir o practicar activitats esportives.

Practicar algun hobby.

Anar de compres.

Estar pel carrer, en algun parc, etc..

Anar de concert.

Anar de botellot.
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8. Tens suficientment recursos econòmics per a realitzar les teues inquietuds (esport,
hobbies, etc.)?

9. Hi ha zones al poble on poder realitzar l'esport i/o l'activitat que t'agrada fer?

10. Trobes al poble coses que t'agrade fer en el teu temps lliure i/o d'oci?

21
Respuestas

Respuestas más recientes
"Si"

"No molt"

"No"

Sí.  14

No. 7

Sí. 13

No. 8

• Trobes al poble coses que t'agrade fer en el teu temps lliure i/o d'oci?
• Passejar, padel…
• 8 persones han respost: No
• 6 persones han respost: Si
• Si, eixir a caminar per la montanya o per la marjal.
• Sí, per exemple, traure els gossos al parc
• Passejar. 
• En xilxes
• No molt
• Gimnasio,naturaleza,playa ,etc...
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11. Quin tipus d’activitat t’agradaria fer amb gent jove com tu?

12. Quines activitats t'agrada fer i no pots per falta d'infraestructures?

21
Respuestas

Respuestas más recientes
"Canchas de baloncesto"

"Skate, perque no volen construir cap skateparck"

"Jugar a fútbol padel etc..."

Jugar a jocs d’ordinador, consol… 5

Reservar espais per fer activitats. 4

Exposicions. 3

Concerts. 8

Horts. 1

Sortides. 8

Intercanvis. 1

Estudiar. 2

Fer alguna activitat dirigida que … 4

Assistir a cinefòrums. 1

Debats i xerrades. 7

Teatre. 3

Música. 12

Arts plàstiques (còmic, manga, p… 2

Camps de treball (són activitats … 6

Jugar a jocs de taula. 5

Estar amb els amics/amigues. 14

Fer esport. 9

Ball. 7

Fotografia. 5

Rutes. 11

Arts escèniques (dansa, teatre, c… 3

Otras 0

- Quines activitats t'agrada fer i no pots per falta d'infraestructures?
- Avans hi havien clases de ball i m’agradaben
- Ballar
- Anar al cine. 
- Piscina cubierta 
- Concerts
- Atletismo
- ANAR DE CONCERT
- Padel
- Skate, perque no volen construir cap skateparck

- Jugar a futbol sala i calistenia.
- Canchas de baloncesto
- Ninguna
- Freestyle scooter/ bmx
- Jugar a fútbol ,y a pádel
- Jugar a fútbol padel etc...
- Activitats de voluntariat, debats, xerrades...
- Esport
- Practicar ejercici.
- UN GIMNAS EN CONDICIONS.
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13. Quines aficions tens?

21

Respuestas

Respuestas más recientes
"Jugar a baloncesto"

"Skate, karting, puenting....."

"Anar al gimnas y dibuixar"

14. Tens alguna proposta d’activitat, taller, jornada, etc., que es podria fer al poble?

15. Quina activitat t'agradaria fer?

5
Respuestas

Respuestas más recientes
"Taller de baloncesto"

16. Hi ha zones verdes on poder gaudir amb amics i amigues?

Sí. 5

No. 16

Sí.  13

No. 3

Sí, però m'agradaria que hi hag… 5

- Fotografía
- Llegir, pintar, aprendre idiomes
- Llegir, anar al cine.
- Deporte musica
- Musica
- Música, jugar a videojocs
- Bailar ,leer 
- MUSICA
- Jugar a padel
- Skate, karting, puenting.....

- Futbol y padel.
- Jugar a baloncesto
- Criticar la política
- Hipica, animals
- Drift, freestyle scooter, programar, diseñar 3d, crear mapas en juegos
- Fer esport i dibuixar
- Anar al gimnas y dibuixar
- Música, passejar, ajudar a altres persones, els animals...
- Básquet, Fútbol 
- Fer deport
- GIMNASIO,BAILAR,REUNIRME PARA ESTAR EN EL CAMPO,PASEAR POR LA PLAYA .

- Ball 
- Natación 
- Atletismo
- Taller de baloncesto
- BAILES.
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17. Milloraries alguna instal·lació pública del municipi?

15
Respuestas

Respuestas más recientes
"No"

"Siii"

"Moltes"

18. Canviaries d’ubicació alguna instal·lació pública?

19. Quina instal·lació canviaries de lloc?

1
Respuestas Respuestas más recientes

20. Tens algun lloc del municipi, gratuït i on realitzar activitats divertides i amb una
programació atractiva?

Sí. 1

No. 20

Sí.  4

No. 16

- 5 Persones han respost: No
- 2 Persones han respost: Si
- Milloraries alguna instal·lació pública del municipi?
- La Biblioteca, les plaçes com la plaça de lolita o el matadero.
- Carcau, el xop ,picina ,la lolita parque.

- La pista de frontó i psdel.
- Plaza del ayuntamiento de la llosa, carreteras interiores
- Moltes
- El polideportiu
- El gimnàs
- EL GIMNASIO.

- Polideportivo
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21. Quin és aquest lloc i com es podrien millorar aquestes instal·lacions?

20
Respuestas

Respuestas más recientes
"Nolose"

"Cap lloc"

"La pista de pádel"

22. Hi ha espais culturals al poble on poder realitzar activitats artístiques?

23. Penses que el municipi té una agenda cultural atractiva
i assequible econòmicament?

Sí. 6

No. 13

Sí.  6

Nó.  12

Otras 2

- Quin és aquest lloc i com es podrien millorar aquestes instal·lacions?
- Pádel 
- NS/NC
-  No hi ha
- No
- Totes
- No hi ha cap, m'agradaria que haguès una major proposta referida a 
   activitats educatives, com exposicions, i lúdiques com ara teatres, concerts, monòlegs... 
- El paque del xop 
- EL POLIFUNCIONAL
- Ningun

- Cap lloc
- El polifuncional ,habilitant un camp de futbol covert.
- Nolose
- No idea
- Plaza le falta detalles y decoraciónes como cuando tenía fuente, 
   carreteras dañadas gravemente a las que deben ser renovadas
- La pista de pádel
- "no tinc
- El patc dels gosos es podría millorar apmpliant-lo 
- Ningún.
- LA ZONA VERDE DEL CARCAU.
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24. Quin mitjà de transport utilitzes normalment per desplaçar-te a la teua activitat
principal (estudiar o treballar)?

25. Penses que el poble està adaptat per a desplaçar-se d'una manera ecològica? Bici,
patins, etc. 

26. Penses que el poble està adaptat per a persones amb diversitat funcional?

Caminant, a peu. 6

Autobús públic. 0

Bicicleta. 0

Tren. 0

Patinet i/o skate. 1

Cotxe. 12

Moto. 0

Otras 1

Sí.  9

No.  11

Sí.  10

No. 10
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27. Valora la comunicació entre les ciutats o pobles més properes.

28. Formes part d'alguna entitat juvenil o cultural del teu poble o ciutat?

29. Fumes?

Bona. 10

Roina. 4

Molt justa.  6

No, de cap. 18

Juvenil. 0

Esportiva. 1

Teatral. 0

Cultural (diables, castellers, geg… 0

Sindical, política. 1

Cooperació. 0

Lúdica. 0

Educació-Lleure (esplais, CAU...). 0

Sostenibilitat i medi ambient. 0

Sí. Sols tabac. 6

Sí. Tabac i altres substàncies.  0

No.  13
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30. Veus alcohol?

31. Prens o has pres drogues? 

32. Imaginem que utilitzes alguna xarxa social. Quant de temps diari inverteixes? (si vols,
ho pots mirar dins del telèfon, en l'apartat de benestar digital).

33. Tens internet a casa?

Sí, però en cap de setmana.  3

Sí, tant en cap de setmana com … 0

Molt poques vegades.  9

No. 7

Sí, he pres, però ja no consumisc. 1

Sí, actualment consumisc. 0

No, actualment no consumisc. 1

No he consumit mai. 16

Menys de 5 hores. 11

Entre 5 i 8 hores. 6

Més de 8 hores al dia. 2

Sí. 18

No. 1
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34. A través del teu mòbil, tens connexió a Internet sense WIFI?

Sí. 18

No. 0

No tinc mòbil. 0
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35. Quines d'aquestes xarxes socials fas servir?

Gens. Poc. Bastant.

Instagram.

Linkedin.

Pinterest.

Snapchat.

TikTok.

Tumblr.

Twitch.

Twitter.

Instrucción 9

Whatsapp.

Youtube.

Facebook.

Cap.

Altres.
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36. Com t’adones de la programació d’activitats del poble?

37. Actualment, quina ocupació tens?

38. En què estudies i en què treballes?

0
Respuestas Respuestas más recientes

39. Per què no estudies i/o tampoc treballes?

0
Respuestas Respuestas más recientes

Xarxes socials. 6

Web. 0

Boca a boca. 8

No m’adone. 2

E-mail. 2

Otras 2

Estudiar.  3

Treballar.  5

Estudiar i treballar.  12

Ni estudie, ni treballe.  0

Ni estudie, ni treballe, però bus… 0
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40. Què estudies?

41. Si tingueres dubtes en relació als estudis o en relació a un futur laboral.

42. Coneixes el programa de Garantia Juvenil?

Graduat/da en l'ESO. 3

Batxillerat. 0

CFGM (Cicle Formatiu de Grau … 3

CFGS (Cicle Formatiu de Grau S… 0

PFI (Programa de Formació i Ins… 0

Curs de Formació Ocupacional. 3

Grau Universitari. 1

Màster o Postgrau Universitari. 1

Doctorat. 0

Otras 4

Faries la recerca pel teu compte … 11

Preguntaries al centre on estudi… 5

No saps on aniries a informar-te. 0

Parla-ho amb familiars. 4

Otras 0

Sí.  12

No. 8
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43. De quins temes t'agradaria tindre més informació?

44. Has sentit discriminació per algun d’aquests motius?

Estudis i beques 7

Oci / oci alternatiu 0

Voluntariat (tant europeu, com … 1

Gènere. 0

Racisme. 0

Esports. 5

Drogues. 0

Medi ambient. 0

Mobilitat internacional. 0

Legetifòbia. 0

Treball. 4

Sexualitat. 0

Cultura. 1

Masclisme. 0

Assetjament escolar. 0

Opción 2 2

D'origen. 4

De classe social. 5

De gènere. 1

De transfòbia. 0

D'estètica. 8

D'assetjament escolar. 3

D'homofòbia 0
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45. Creus que hi ha oferta d'habitatge (tant de lloguer com de compra), accessible?

46. Vols realitzar alguna proposta que consideres important per a la millora de la vida
dels/les joves del poble.

20
Respuestas

Respuestas más recientes
"No"

"No cal la veritat"

"No"

47. En general com et sents al poble?

Sí. 6

No. 14

Feliç. 8

Bastant feliç. 6

Bastant trist. 3

Molt trist. 3

- 8 persones han respost: No

- Activitats per als joves tant d’esport com d’estudi 
- Més ofertes de treballa i de lloger.
- Crear empleo para todos los jóvenes para que se centren y no consuman drogas
- Fomentar jovens, no ninis
- Trabajo y estudios 
- No cal la veritat
- Que isquen mes a fer esport y disen un poc les noves tecnologies.
- No me importa
- Estudien!
- AYUDAS PARA ESTUDIAR.


