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Introducció

Per a què ha de servir un pla local de joventut? Quin paper ha de tenir la diagnosi en el
marc d’una planificació estratègica en l’àmbit municipal o supramunicipal? Quina és la
utilitat real de la informació que aporten les anàlisis de la realitat juvenil i les polítiques de
joventut?

La Llei 15/2017 de Polítiques integrals de joventut determina amb claredat la
transferència de competències als ajuntaments per tal que l’aplicació pràctica de les
mesures adreçades a les persones joves es puguen prestar des de la proximitat,
potenciant la seua participació directa i assegurant que arriben al conjunt del territori. El
mateix marc legislatiu estableix que, per tal que això siga possible, els consistoris rebran
el suport tècnic i econòmic de la Generalitat.

La creació i posada en marxa de l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), per tant,
respon a aquesta necessitat de donar carta de naturalesa a una política de joventut, de
voluntat transformadora, que tinga capacitat d’incidir de forma efectiva en les condicions
de vida de les persones joves i que els done un paper determinant en la presa de
decisions que afecten el seu present i futur immediat.

Per aquesta raó, la construcció de l’EVJ, reposa en primer lloc en la seua integració en
la política general d’atenció a les persones del Govern per tal que esdevinga una peça
rellevant de la cohesió social i un element actiu d’equilibri i equitat territorial. En segon
terme, pren com a punt de partida el desplegament legislatiu i normatiu necessari per a
donar seguretat jurídica a l’actuació de tots els agents que hi han d’intervindre i per
fonamentar totes les mesures que se’n deriven, en un marc legal que en garantisca la
continuïtat i l’estabilitat.

Vegem com es construeix aquest punt de partida.

4



Pla de Joventut Mancomunitat de La Comuna 2021-2025

2

Senyes
d’identitat

5



Pla de Joventut Mancomunitat de La Comuna 2021-2025

2.1 Justificació: per què és necessari el Pla en el territori?

Per a què ha de servir un pla local de joventut? Quin paper ha de tenir la diagnosi en el
marc d’una planificació estratègica en l’àmbit municipal o supramunicipal? Quina és la
utilitat real de la informació que aporten les anàlisis de la realitat juvenil i les polítiques de
joventut?

La Llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut determina amb claredat la
transferència de competències als ajuntaments per tal que l’aplicació pràctica de les
mesures adreçades a les persones joves es puguen prestar des de la proximitat,
potenciant la seua participació directa i assegurant que arriben al conjunt del territori. El
mateix marc legislatiu estableix que, per tal que això siga possible, els consistoris rebran
el suport tècnic i econòmic de la Generalitat, motivant així, les contractacions de
personal tècnic de joventut a la Xarxa Jove dins el Pla de Municipalitzacions de
l’IVAJ-GVA.

La creació i posada en marxa de l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), per tant,
respon a aquesta necessitat de donar carta de naturalesa a una política de joventut, de
voluntat transformadora, que tinga capacitat d’incidir de forma efectiva en les condicions
de vida de les persones joves i que els done un paper determinant en la presa de
decisions que afecten el seu present i futur immediat.

Per aquesta raó, la construcció de l’EVJ, reposa en primer lloc en la seua integració en
la política general d’atenció a les persones del Govern per tal que esdevinga una peça
rellevant de la cohesió social i un element actiu d’equilibri i equitat territorial. En segon
terme, pren com a punt de partida el desplegament legislatiu i normatiu necessari per a
donar seguretat jurídica a l’actuació de tots els agents que hi han d’intervindre i per
fonamentar totes les mesures que se’n deriven, en un marc legal que en garantisca la
continuïtat i l’estabilitat.

A més, una de les idees que es desprén amb més claredat dels fonaments de l’EVJ és
que les polítiques de joventut es despleguen preferentment en proximitat, en contacte i
relació directa amb la gent jove, tenint en compte la seua realitat concreta i en funció del
seu entorn singular. Portant aquesta idea a l’extrem podem, fins i tot, afirmar que tota
l’estructura política, professional i participativa construïda per a desplegar l’EVJ en
l’àmbit de comunitat autònoma té com a finalitat última fer arribar a tota la població jove
les mesures i els suports previstos. Resulta obvi, per tant, que tots els programes i els
plans ideats amb voluntat global han de tindre rèplica i extensió en programes i plans
aplicats a escala local, que són els que faran possible i real l’atenció directa a les
persones joves. El desplegament complet i ideal de l’EVJ, per tant, només culminarà
quan tots els municipis i nuclis de població estiguen aplicant un pla o sistema
d’actuacions pensades en clau local.

Per tant, tots els municipis han de comptar, en solitari o en cooperació amb altres
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municipis, com és el cas de la Mancomunitat de La Comuna, amb un pla propi de
joventut. Aquest pla s’articularà a partir d’un seguit d’àmbits d’intervenció que intentaran
garantir la integralitat de l’atenció a les persones joves, d’una bateria de mesures o
actuacions programades per a un període de tres anys.

Quan el Plal de Joventut siga reconegut com a part de l’EVJ, s’integrarà en el Centre de
Documentació de Polítiques Territorials de Joventut de l’Observatori Valencià de la
Joventut i serà de lliure consulta.

2.2 Missió, visió i valors

Missió

La raó o propòsit principal d’aquest Pla, és a dir, la missió, és que les persones joves
disposen de recursos i oportunitats per empoderar-se i ser protagonistes del seu projecte
vital.

Visió

Els objectius generals que es pretenen aconseguir amb el Pla (visió), per tal d’arribar a
assolir aquesta missió, es concreten en:

● Facilitar les eines necessàries i recursos per a promoure l’educació i formació de
les persones joves de la mancomunitat

Valors

El Pla Jove de la Mancomunitat de La Comuna s’enmarca en els valors o principis
rectors de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut 15/2017, de 10 de novembre, que
estableix, en els seus articles 3 i 4, els principis que han de regir les polítiques de
joventut a la Comunitat Valenciana i els drets que es reconeixen a les persones joves
desenvolupades a l’Estratégia Valenciana de Joventut (EVJ).
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Passem a enumerar-los a continuació perquè ens servisca de full de ruta en l’elaboració
del Pla:

Integralitat, transversalitat i proximitat

Es planificaran amb l’ambició d’ocupar-se de tots els àmbits que afecten la vida de les
persones joves adaptant-se a la realitat territorial i articulant un sistema de coordinació
transversal. Una mirada integral, que posa a la persona jove al centre, i amb vocació de
proximitat i municipalista generant sentiment de pertinença i comunitat.

Perspectiva de gènere i feminismes

Es fonamentaran en la igualtat real entre dones i homes, amb perspectiva de gènere, i
en la promoció de la diversitat com un valor per si mateix.

Persp

La participació, la cooperació i la codecisió

ectiva de gènere i feminisme
Es desenvoluparan des de la participació directa i amb la coresponsabilitat de les
persones joves, a través de les entitats i del teixit associatiu juvenil.

La igualtat en la diversitat i la solidaritat intergeneracional

L’Administració s’adaptarà a la ciutadania, als i les joves, amb una mirada
individualitzada i inclusiva.

A més, els diferents programes i accions tindran una aposta oberta per la solidaritat
generacional, basada en la convivència i el reconeixement de plena ciutadania de
cadascuna de les etapes vitals, trencant així amb una societat adultocentrista.

Inclusió activa i efectivitat de drets

L’Administració haurà de garantir tant els drets com el context perquè les persones joves
puguen exercir-los de forma efectiva, amb igualtat d’oportunitats i per formar part
activament de la ciutadania.
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Drets recollits en la Llei de Polítiques Integrals de Joventut

A l’autonomia personal A aprendre les llengües oficials i a
expressar-s’hi

A la participació i al ple exercici de la
ciutadania activa

A la llibertat de pensament, de
consciència i de religió o creences

A l’atenció, a la promoció i a l’educació A la justícia de menors, a la no-privació de
la llibertat i als serveis de prevenció i

reinserció social

A l’accés, amb garanties, a una ocupació
de qualitat

A la salut sexual i reproductiva, a la vida
sana i a decidir sobre el propi cos, i també

a l’educació per a la salut

A l’emancipació A la mobilitat

D’accés a l’habitatge A l’esport i a l’activitat física

A la protecció social A un entorn ambiental sostenible i
saludable, i a la protecció davant d’un

entorn contaminat

A la llibertat d’expressió i d’informació A l’accés gratuït i universal a internet i a
les tecnologies de la informació i la

comunicació

A la no-discriminació i a la igualtat
d’oportunitats

A l’accés a la informació i a la
transparència de les administracions

públiques

A una vida lliure de violències masclistes Al consum responsable i a la protecció
com a consumidores

Al reconeixement i el respecte de la
identitat de gènere

A l’oci i el benestar.
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Criteris d’execució

A més dels drets recollits en la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, L’EVJ estableix
una sèrie de criteris compartits que han de ser respectats per tots els agents que hi
intervenen a les polítiques de joventut. Són aquests.

Progressió

El Pla de Joventut no és un projecte acabat: es construeix, es modifica, evoluciona i es
transforma a mesura que s’aplica.

Primer les persones

L’EVJ estableix com a criteri general que, en qualsevol nivell d’intervenció, i davant de la
necessitat de prioritzar despesa, la primera aposta serà sempre a favor de la dotació de
recursos humans, que són els que afavoreixen la capacitat d’interlocució i la generació
de vincle amb les persones joves, i el posterior desenvolupament de projectes
compartits.

No a les activitats per les activitats

No es contempla la programació com a finalitat en si mateixa, sinó com a vehicle de
transmissió de continguts i valors que es treballen amb metodologies participatives.

Missatge positiu

Una de les constatacions més freqüents sobre la percepció social de les persones joves
és l’associació amb missatges negatius o problematitzats, però cal fugir de la negativitat
amb què es presenten habitualment i adoptar un punt de vista constructiu.
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Tot ens interessa

Un servei de joventut ha d’atendre i donar resposta a qualsevol qüestió que afecte una
persona jove. Sense límits.

La via de resposta pot ser directa, si disposem dels recursos necessaris; però també pot
ser la derivació a un altre servei sectorial amb un major nivell d’especialització (treball
transversal) o pot ser un procés d’acompanyament en qüestió fins a descobrir vies
alternatives de solució. En qualsevol cas, quan un o una jove s’adreça a un servei
d’informació juvenil, a un equipament de joventut, al personal educador, animador o
monitor, sempre ha d’haver-hi una resposta en positiu i una proposta d’actuació.

Dret d’incidència

L’àrea de joventut com a unitat tècnica diferenciada ha de ser una eina imprescindible en
qualsevol nivell de l’Administració que tinga voluntat d’aplicar una política efectiva en
aquest àmbit.

Els equips professionals, per tant, han de ser reconeguts com a experts en el seu àmbit,
i la seua opinió ha de ser determinant quan en qualsevol departament de l’Administració
es plantegen actuacions adreçades a la població jove.

2. 3 Col·lectius destinataris

D’acord amb la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, aquesta estableix el seu àmbit
d’aplicació a les persones joves d’entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses.

Per tant, la població destinatària del Pla Jove són les persones joves d’aquest interval
d’edat, que hagen nascut o que es troben en els municipis que conformen la
Mancomunitat de La Comuna.

A més, algunes mesures també aniran dirigides als i les professionals que treballen amb
les persones joves.
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3.1 Diagnòstic

En aquest apartat s’exposarà la síntesi de tota la investigació prèvia del diagnòstic
mitjançant les principals conclusions. L'anàlisi i l'estudi d'aquests elements han facilitat el
poder conéixer més en profunditat el perfil de les persones joves que viuen en els
municipis de la Mancomunitat de La Comuna.

1. Cóm és la nostra joventut? Resum de Dades Estadístiques

La Mancomunitat SBS de La Comuna està ubicada a la comarca de la Ribera Alta i la
integren els municipis de L'Énova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet i Senyera.

El municipi més poblat és Manuel amb 2428 habitants, seguit de molt prop per
Rafelguaraf (2335), apreciant-se ja una important diferència amb Senyera (1136),
L'Énova (887) i en especial amb Sant Joanet (504); comptant a una població total de
7290 habitants.

El 19,9 % de la població total de la Mancomunitat tenen entre
12 i 30 anys, dels que el 50,2% són homes i el 49,8 % són

dones
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De les 7290 persones que habiten a la mancomunitat, 1454 tenen entre 12 i 30 anys, el
que representa un 19,9 % respecte al percentatge total. Observem que segueix la
tendència d'estar molt igualat entre sexes, ja que hi ha 742 homes i 712 dones.

La franja més nombrosa d’edat és la de 24 a 30 anys,
i la menys, la de 18 a 23

Als 5 municipis la franja d'edat menys nombrosa és la de 18 a 23 anys amb un total de
414 joves; aquesta dada contrasta amb la següent franja d'edat (de 24 a 30 anys) que
per contra, és la més nombrosa, amb una població total de 560 persones.

L’evolució del número d’habitants és decreixent en tots els
municipis excepte en Sant Joanet

L'evolució del número d'habitants des de l'any 2007, ha seguit una tendència negativa en
tots els municipis que integren la mancomunitat a excepció de Sant Joanet, que ha vist
augmentada la seua població en un 18,05 % en tan sols 12 anys. En terme oposat
trobem L'Énova, com a municipi que més despoblació pateix, amb una considerable
pèrdua d'habitants d'un 13%. Manuel i Rafelguaraf mostren registres similars entre ells,
amb una pèrdua de població d'un 5,6 i un 4,9 % respectivament. Per la seua part,
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Senyera també enregistra un creixement negatiu, encara que és el menys destacat amb
un 0,5 %.

2. Cóm és la seua situació socioeconòmica?

La taxa d’atur registrada a la Mancomunitat de La Comuna en
menors de 25 anys és del 11,93% (31/12/2020)

Segons el Portal de Dades Estadístic de la Generalitat Valenciana a data del 30 d’abril
de 2021, la taxa d’atur registrada en menors de 25 anys de la Mancomunitat de La
Comuna era del 11,93%, de la comarca de La Ribera Alta 12,79, de la província de
València del 10% i de la Comunitat Valenciana del 9’56%. Per tant, si comparem
aquestes xifres, observem que la taxa d’atur de La Comuna és més baixa que la de la
seua comarca peró està per dalt que la de la província i la comunitat.

Segons l'estudi del Consell de la Joventut d’Espanya i del Consell Valencià de la
Joventut emés al juliol del 2021, en comparació amb la primera meitat de l’any, en el
segon semestre de 2020 es va produir una lleu recuperació de la participació en el
mercat laboral de la població d’entre 16 i 29 anys en la Comunitat Valenciana. La taxa
d’activitat va augmentar en 2,1 punts percentuals fins a aconseguir el 51,7 % i
equiparar-se al conjunt estatal. La població jove que tenia un lloc de treball a la fi de
2020 representava el 36,6 % de la població activa menor de 30 anys. Més de la meitat
de les persones joves empleades ho feien en un lloc de treball de duració temporal, el
51,3 %, amb una reducció de 2 punts entre el primer i segon semestre de 2020.

9 de cada 10 contractes laborals signats per la gent jove al
territori valencià són temporals

9 de cada 10 contractes laborals signats per la gent jove al territori valencià són
temporals, fet que fa impossible tenir estabilitat financera a llarg termini. Una de les
principals causes de l’augment de la pobresa entre la joventut és la qualitat del treball, la
qual es presenta com un factor determinant en el nivell de vida de la joventut i el grau
d’emancipació.
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La taxa d’emancipació estatal de la població d’entre 26 i 29 anys
és del 61,3% (2020)

Si revisem la situació de convivència de la població juvenil, atenent a l'Informe de
Joventut a Espanya en 2020 de l'INJUVE, la major part (62,8%) viu amb els seus pares
o equivalents, seguit de lluny per aquells que viuen en la seua pròpia casa (24,4%) i en
un pis compartit (8,9%). Si es desagrega la mostra per gènere, les dones apunten una
major emancipació residencial que els homes, amb tres punts menys en la categoria de
residència amb progenitors. No obstant això, les diferències més importants apareixen
en funció de l'edat. Com és previsible, en el tram d'entre 15 i 19 anys, l'enorme majoria,
el 83,7% de les persones enquestades, viuen a casa dels seus pares o dels seus tutors.
En el tram entre 20 i 24 anys aquest percentatge es redueix (67,5%) i creixen els que
viuen en la seua pròpia casa (16,9%) o en un pis compartit (11,9%). Amb tot, és entre els
26 i 29 anys quan la majoria de joves ja assenyala viure en la seua pròpia casa, encara
que un res menyspreable 38,7% continua fent-ho amb els seus pares.

3. Cóm és la salut mental de la nostra població jove?

Detallem a continuació, segons "L'estudi sobre la salut mental en la joventut valenciana"
realitzat al 2021 pel Consell Valencià de la Joventut, les principals causes que ocasionen
els problemes mentals entre la joventut.

Incertesa sobre el futur 74,46%

Inestabilitat laboral 67,54%

Problemes econòmics 66%

Aïllament social 56,92%

Dificultats per a l’emancipació 51,69%

El 43,1% de les persones joves valencianes considera que el
confinament ha afectat la seua salut mental
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4. De quins recursos disposen?

OCI EDUCATIU

En l’actualitat tant la Mancomunitat de La Comuna com tots els municipis que la
integren, desenvolupen de manera estable programes anuals d’oci educatiu per a la
població jove del territori.

TRANSPORT

L’Énova i Manuel compten amb una estació de tren, ubicada fora dels nuclis
urbans.
Tot seguit enumerem els registres de les hores punta d’utilització de la línia C2 del tren
de rodalies a l’estació de l’Énova-Manuel segons Google Maps.

Dilluns: De 11:00 a 12:00h
Dimarts: De 9:00 a 10:00
Dimecres: De 7:00 a 8:00
Dijous de 7:00 a 9:00
Divendres: De 7:00 a 12:00h
Dissabte: De 10:00 a 11:00h, sent també bastant utilitzat durant tota la vesprada fins la
nit.
Diumenge: De 10:00 a 11:00h, no havent quasi viatgers a partir d´eixa hora.

Els dies amb més passatgers són dimarts, dimecres, dijous de 7:00 a 10:00 del
matí i dissabte durant tot el dia.

A banda del tren, cada municipi de la mancomunitat té un servei d’autobús amb un
viatge d’anada i tornada al dia a Xàtiva i a l’hospital d’aquesta població. No hi ha
registres disponibles de les dades del seu ús.
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INSTAL·LACIONS I ASSOCIACIONS

L’Énova
Instal·lacions

Auditori Municipal

Poliesportiu

Piscina Municipal

Espai Natural Pi d’ Ambrosio

Associacions

Associació Ames de Casa Tyrius

AMPA CEIP Les Eres

Junta Local Associació Espanyola Contra el Càncer

Club d’Atletisme

Club Cliclista David Cano

Penya Valencianista Julio Insa

Organització Juvenil de L'Énova

Falla El Masclet

Societat de Pesca de l'Énova

Junta d'Aigües de L'Énova

Agrupació Musical Enovense

Societat Colombicultora Enovense

Societat de Caçadors La Perdiu Blanca

Associació Cultural Rhodine

Escola de Fútbol EMFB Manuel-L'Énova

Associació Festes Patronals de L’Énova

Club Deportivo Énova
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Associació Cultural Punsil

Penya Coetera de L’Énova

Pilates per a Joves i Majors

Plataforma Cívica per a la Defensa de la Vila Romana

Manuel
Instal·lacions

Espai Sociocultural, amb el Centre d’Informació Juvenil (CIJ) i la Biblioteca

Auditori Municipal

Casa de la Música

Piscina Municipal

Poliesportiu

Paratge Natural Les Salines

Associacions

Associació Amics de la Pilota de Manuel

Associació Amics de La Carrasca

Associació Amics de la Música i de les Festes

Art Viu

Associació de Boixeteres

Associació Cultural Mitja Galta

Agrupació Musical de Manuel

Coral Polifònica Jose Carbonell

Associació de Petanca Les Foies

Associació Ecoanimalista de Manuel

Associació de Jubilats i Pensionistes

AMPA CEIP Pintor Estruch
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Associació de Dansa Ballar és Somiar amb els Peus

Associació Veïns de Manuel

Càritas Parroquial

Col.lectiu Mosaic

Bàsquet Manuel

Unión Deportiva Manuel

Club Ciclista de Manuel

Club d’Escacs Eduardo Pérez

Club Sanoe

Confraria de la Mare de Déu

Colla Codony de Tabal i Dolçaines

Escola de Fútbol EMFB Manuel-L'Énova

Club D’Esplai Esportiu D’Atletisme Els Llops

Club de Pesca

Penya Valencianista Kempes

Penya Barcelonista

Penya Ciclista Indurain

Societat de Colombicultura La Manuelense

Associació Juvenil Impulsa Jove

Associació Dones de Manuel amb Mirada Lila

Sahaba- Solidaritat amb el Sàhara

Associació Cultural Les Salines

Associació Ames de Casa Tyrius

Junta Local Associació Espanyola contra el càncer

Festers de Manuel

Filles de Maria de Manuel

Moros i Cristians de Manuel
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Filà Tuaregs

Comparsa Abbasies

Comparsa Berebers

Comparsa Templaris

Filà Creuats

Filà Bandolers

Comparsa Contrabandistes

Comparsa Almoràvids
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Rafelguaraf
Instal·lacions

Auditori Municipal

Poliesportiu

Piscina Municipal

Espai Jove (actualment en desús)

Espais Naturals La Font del Perelló i Les Delícies

Associacions

Ateneu Musical de Rafelguaraf

Associació Juvenil Filles de Maria

Societat de Colombicultura La Verdad

Societat Caçadors Olga

AMPA CEIP Vicente Blasco Ibáñez

Associació d’Escacs

Club de Pilota Valenciana

Club de Futbol Rafelguaraf

Junta Central de Moros i Cristians

Comparsa Almoràvids

Comparsa Moros del Gurab

Filà Hawaries

Comparsa Els Marrakos

Comparsa Yemeníes

Comparsa Cristians

Comparsa Cides

Comparsa Contrabandistes

Comparsa Jaume I
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Comparsa Conqueridors

Associació de Jubilats i Pensionistes

Associació Ames de Casa Tyrius

Falla El Tossal de Tossalnou

Falla Hernán Cortés

Falla El xampinyó

Associació Coeters del Crist

Associació Festers del Crist

Cofradía Virgen de Los Dolores

VeÏns del Pla de Rafelguaraf

Associació Media Ambient Rafelguaraf Les Delícies

Penya Taurina Rafelguaraf

Penya Taurina Vaquesmata

Associació Cultural Penya Taurina Bou Solt

Penya Valencianista Ekus

Penya La Corda

Club Colombicultura Tossalnou

Associació Cultural Tossalnou

Club Deportivo Rafelguaraf

Associació Motera Cremant Roda

Rafelguaraf Gremio Comarcal Panadería Manuel

Palimpsesto para el desarrollo integral del cuerpo mente y para investigar el arte
de vivir
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Sant Joanet
Instal·lacions

Casa Motor

Edifici Cultural

Casa de la Ciutadania

Poliesportiu

Piscina Municipal

Associacions

Associació Ames de Casa Tyrius

Associació de Jubilats i Pensionistes

AMPA CRA Ribera Alta

Grup de Recreació Esportiva d’Atletisme Santjorunners

Associació Xicotets Herois

Grup de Teatre La Carrasca

Agrupació Cultural Musical Sant Joanet

Senyera
Instal·lacions

Sala Multiusos

Biblioteca

Poliesportiu

Piscina Municipal

Associacions

Associació Ames de Casa Tyrius
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Associació de Jubilats i Pensionistes

AMPA CEIP 9 d’Octubre

Ballet Llum de Lluna

Centro Cultural Senyera

Associació de Boixeteres

Penya Coetera El Xema

Penya El Xorro

Penya Valencianista Senyera

Associació Senyera es Mou

Societat Colombicultora

Sprint Trail Senyera

Club Barb

Agrupació Musical de Senyera

Associació Festera de Moros i Cristians de Senyera

Comparsa Astropeaetes

Comparsa Atrotinats

Comparsa Beduines de Senyera

Comparsa Ab Benemejins

Comparsa Guerrers de l’Albaida

Comparsa Ab-Vellanencs

Comparsa Gorrindangos

Comparsa Tizona

Camareres Santa Ana

Club de Futbol Senyera

Associació Cultural El Timbaler

Coartina
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EDUCATIUS

La Mancomunitat de La Comuna no compta amb cap institut d'educació
secundària entre els seus municipis. La gran majoria de joves de Manuel,
l'Énova, Rafelguaraf i Sant Joanet estan matriculats a l'IES "Pere d'Esplugues"
de La Pobla LLarga, i els i les joves de Senyera a l'IES "Vicente Gandía" de
Castelló. Tot i això, una part dels joves estudien a altres centres privats i
concertats de Castelló, o públics, situats als municipis de Xàtiva o Alberic.

A continuació, detallem l'oferta formativa dels dos instituts d’educació
secundària que tenen matriculats més percentatge de joves de la
mancomunitat:

IES Vicente Gandía- Castelló: IES Pere d'Esplugues- La Pobla Llarga:

ESO ESO

Batxillerat: Humanitats i Ciències
Socials/ Científic.

Batxillerat: Humanitats i Ciències
Socials/ Científic.

Cicles Formatius:
● FP Bàsica - Informàtica i

comunicacions.
● FP de Grau Mitjà- Mitjà

Jardineria i floristeria
● FP de Grau Mitjà - Atenció a

persones en situació de
dependència

● FP de Grau Superior -
Paisatgisme i medi rural

Cicles Formatius:
● FP Bàsica - Informàtica i

comunicacions.
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IES Pere d'Esplugues- La Pobla Llarga:

Al curs 2021-2022 estan implementant-se els següents programes, amb la
intenció d’assolir-se com una programació anual estable:

Programa d’Aula Compartida-PAC
El Programa d'Aula Compartida-PAC dirigit a alumnat de 1er i 2on de l’ESO,
és un programa específic d'atenció a la diversitat que té com a finalitat
previndre i reduir l'absentisme i l'abandonament prematur del sistema
educatiu dirigit a centres sostinguts amb fons públics que impartisquen
Educació Secundària Obligatòria. A l'IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga
s'implantarà aquest curs 2021-2022 per primera vegada. Per tal de poder dur
endavant aquest programa, la Mancomunitat de La Comuna, l’Ajuntament de
La Pobla Llarga i aquest institut han signat un conveni de col.laboració que
possibilita que els Departaments de Joventut de la Mancomunitat de La
Comuna i de l’Ajuntament de La Pobla Llarga, a més del departament de
Serveis Socials participen activament en el seu disseny i la seua
implementació.
Aquest programa, va dirigit a l'alumnat en risc d'exclusió social que presente
conductes disruptives, dificultats d'adaptació al mitjà escolar i tendència a
l'absentisme escolar crònic o a l'abandó escolar; estableix un espai educatiu
compartit dins d'un entorn formatiu, combinant les activitats lectives amb tallers
o altres activitats pràctiques per a l'aproximació al món laboral i coneixement
del seu entorn com visites i tallers pràctics amb associacions del territori.

Joves en Marxa
Aquest projecte va ser implementat en el seu inici pel Consell Valencià de la
Joventut i les tècniques de joventut i cultura de La Pobla LLarga i Manuel; el
seu objectiu principal era crear una xarxa de joves contra els discursos
d'odi a través de l'educació per a la participació activa dels i les nostres joves
amb tres sessions específiques sobre l'educació afectiva-sexual i la diversita
sexual, la pedagogia feminista i les persones immigrants i refugiades.
Actualment són un grup autogestionat.

Corresponsals Juvenils
El programa entén al corresponsal com l'encarregat de recollir i difondre
informació tant de dis de l'institut cap a les administracions municipals,
com de les administracions municipals cap a l'institut, amb la finalitat de
treballar i apropar la informació juvenil tant als i les joves com als
instituts. Es durà a terme amb els i les alumnes de 1er, 2on, 3er i 4art d'ESO
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en col.laboració amb l'àrea de joventut de la Mancomunitat de La Comuna, de
La Pobla Llarga i de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

En Marxa per la Inclusió
El projecte està organitzat i financiat per l'IVAJ i per l'EAPV CV-Xarxa per la
Inclusió, i té la finalitat de difondre valors solidaris en torn de la inclusió, la
diversitat i el voluntariat social entre joves. Es durà a terme amb l'alumnat
de 4art d'ESO.

Píndoles Monogràfiques de Ribera Impulsa
Es tracta de tallers a l'IES de 2 hores de durada sobre vies d'accés al mercat
laboral, per a realitzar amb joves del Programa d’Aula Compartida-PAC, 4art
d'ESO, FP i 2on de Batxillerat.
Un projecte del Labora GVA que té com objectiu principal incrementar
l'ocupabilitat de les persones desocupades reduint l'impacte de la CÒVID en la
comarca de La Ribera. Aquest any porten una nova línia d'actuació dirigida a
persones joves, "Pròxima Parada: Ocupació", en la que ofereixen tallers o
píndoles monogràfiques per a l'ocupació sobre vies d'accés i oportunitats
del mercat adaptades a les necessitats que es presenten al col·lectiu.

Desextressa’t
L'objectiu d'aquest programa, és acostar la salut sexual a la joventut;
informar i formar perquè cada persona siga respectuosa amb ella mateixa
i amb les altres, assumisca de forma responsable la seua sexualitat i
prenga decissions informades, autónomes i conseqüents. Va dirigit per a
l'alumnat de 2on d'ESO i està financiat per l'Ajuntament de La Pobla Llarga i
l'IVAJ.
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IES Vicente Gandía-Castelló:
Al curs 2021-2022 estan implementant-se els següents programes, amb la
intenció d’assolir-se com una programació anual estable:

Programa d’Aula Compartida-PAC
El Programa d'Aula Compartida-PAC, va dirigit a alumnat de 1er i 2on de l’ESO,
és un programa específic d'atenció a la diversitat que té com a finalitat
previndre i reduir l'absentisme i l'abandonament prematur del sistema
educatiu dirigit a centres sostinguts amb fons públics que impartisquen
Educació Secundària Obligatòria. A l'IES "Vicente Gandía" de Castelló ja es du
a terme amb èxit des de fa anys, i enguany la tècnica de joventut de la
Mancomunitat de La Comuna ha començat a col.laborar amb el personal
docent d'aquest programa, que va dirigit a l'alumnat en risc d'exclusió social
que presente conductes disruptives, dificultats d'adaptació al mitjà escolar i
tendència a l'absentisme escolar crònic o a l'abandó escolar; estableix un espai
educatiu compartit dins d'un entorn formatiu, combinant les activitats lectives
amb tallers o altres activitats pràctiques per a l'aproximació al món laboral.

Corresponsals Juvenils
El programa entén al corresponsal com l'encarregat de recollir i difondre
informació tant de dis de l'institut cap a les administracions municipals,
com de les administracions municipals cap a l'institut, amb la finalitat de
treballar i apropar la informació juvenil tant als i les joves com als
instituts. Es durà a terme amb els i les alumnes de 1er, 2on, 3er i 4art d'ESO
pel departament de joventut de l’Ajuntament de Castelló en col.laboració amb
l'àrea de joventut de la Mancomunitat de La Comuna.

Píndoles Monogràfiques de Ribera Impulsa
Es tracta de tallers a l'IES de 2 hores de durada sobre vies d'accés al mercat
laboral, per a realitzar amb joves del Programa d’Aula Compartida-PAC, 4art
d'ESO, FP i 2on de Batxillerat.
Un projecte del Labora GVA que té com objectiu principal incrementar
l'ocupabilitat de les persones desocupades reduint l'impacte de la CÒVID en la
comarca de La Ribera. Aquest any porten una nova línia d'actuació dirigida a
persones joves, "Pròxima Parada: Ocupació", en la que ofereixen tallers o
píndoles monogràfiques per a l'ocupació sobre vies d'accés i oportunitats
del mercat adaptades a les necessitats que es presenten al col·lectiu.
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Desextressa’t
L'objectiu d'aquest programa, és acostar la salut sexual a la joventut;
informar i formar perquè cada persona siga respectuosa amb ella mateixa
i amb les altres, assumisca de forma responsable la seua sexualitat i
prenga decissions informades, autónomes i conseqüents. Va dirigit per a
l'alumnat de 2on d'ESO i està financiat per l'Ajuntament de Castelló i l'IVAJ.

EMPRENEDORIA I AUTOOCUPACIÓ

Recursos d’emprenedoria i inserció laboral específics del
territori

La Comuna Emprende:

Des de maig del 2021 està duguent-se a terme a l'Énova el programa
d'emprenedoria "La Comuna Emprende", una iniciativa creada per a
impulsar l'activitat econòmica a la Mancomunitat de La Comuna i a tota la
comarca, treballant així, per a frenar la despoblació en els nostres
municipis.

Aquest programa conté 3 accions: SEP JUNIOR per a joves menors de 18
anys, SEP ACTIVA per a major de 18 anys i SEP PYME per a l'impuls de les
PYME. És totalment gratuït per als participants, no es necessiten
coneixements previs per a inscriure's i és compatible amb qualsevol titulació i
formació.

A més, disposa del Centre d’Emprenedoria i Innovació com a espai de
Coworking.

Projecte Empoblar:

La Mancomunitat de la Ribera Alta, va iniciar l'octubre de 2021 el projecte
Empoblar, empoderar per a poblar, un projecte cofinançat en el marc del
programa operatiu d'ocupació juvenil del Fons Social Europeu i gestionat per la
Mancomunitat de la Ribera Alta en col·laboració amb els municipis adherits,
entre els quals, es troben els municipis de la Mancomunitat de La Comuna.
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Davant del nou repte que suposa la inserció laboral i la dinamització de la
comarca, amb aquest projecte es pretén millorar les condicions demogràfiques i
enfortir les capacitats emprenedores dels municipis de la Ribera Alta afectats
per reptes demogràfics com la despoblació o l'envelliment.

El principal objectiu del projecte és ajudar la joventut a través de beques
per a fomentar i capacitar en el desenvolupament d’idees de negoci, així
com impulsar la creació d'empreses amb viabilitat tècnica i econòmica en
els municipis més afectats pel fenomen demogràfic del despoblament.

La població a qui van dirigides aquestes ajudes és aquella compresa entre els
16 i 30 anys (sempre que en iniciar l'ajuda no excedisquen de trenta anys i
quatre mesos d'edat). A més, quan es faça efectiva la subvenció, caldrà estar
empadronat a algun dels següents municipis: Alfarp, Antella, Benimodo, Càrcer,
Castelló, Catadau, Cotes, l'Énova, Gavarda, Llombai, Manuel, Massalavés,
Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera,
Sumacàrcer o Tous.

Existeixen dues línies d’ajudes dins del programa EMPOBLAR

EMPOBLAR Forma’t. Beques formatives en autoocupació, turisme digital
sostenible i agrodigitalització.
EMPOBLAR Crea. Ajudes directes per a la creació d’empreses.

A més, els municipis de L’Énova, Rafelguaraf, Senyera i Sant Joanet
disposen d’Agència de Desenvolupament Local (ADL)

SOCIOCOMUNITARIS

Mancomunitat de La Comuna Mancomunitat de La Ribera Alta

Serveis Socials generals i d’ajuda a
domicili.

Equip d’Intervenció amb Infància i
Adolescència (EEIIA)

Servei d’atenció a persones en
situació de dependència.

Unitat de Prevenció Comunitària en
Conductes Addictives (UPCCA).

Psicòloga Agència d’Igualtat i Convivència.

Assesor Jurídic *Servei "Bnestar Jove"

*Servei d’Informació Juvenil *Servei d’Informació Juvenil
* Servei específic per a jov
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3.2 Procés Participatiu

La metodologia utilitzada per elaborar el Pla Jove aborda la realitat dels i les
joves i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva
quantitativa, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen. El procés
consta de 4 fases:

I. Diagnosi
Recollida i estudi de les dades estadístiques de la realitat juvenil de la
Mancomunitat de La Comuna i realització del document “Diagnostic de la
Realitat Juvenil”: De gener a desembre de 2021.

Resultats entrevistes i qüestionaris a informadors clau i població:
Novembre de 2021.

Fòrum Jove Mancomunitat de La Comuna: Desembre  2021.

Publicació del document “Diagnostic de la Realitat Juvenil” a la web de la
Mancomunitat: Gener de 2022.

II. Disseny

Redacció del Pla Jove a partir dels resultats i les propostes de l’anterior
fase: De gener a març 2022.

Aprovació del Pla pel plenari de la mancomunitat: Març 2022

III. Implementació

IV. Avaluació

En primer lloc, amb L’Anàlisi de la Realitat Juvenil s’ha efectuat un estudi de la
població juvenil que ens ha permès detectar les principals necessitats d’aquest
col·lectiu, alhora que, es realitzaven entrevistes a informadors i informadores
claus,  regidors i regidores de joventut, i enquestes a la població jove.

Aquesta informació, ha sigut la base que es va presentar al I Fòrum Jove de la
Mancomunitat de La Comuna, amb l’objectiu de generar debats juvenils que
van donar com a resultat una bateria de propostes, la viabilitat de les quals s’ha
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hagut d’avaluar tècnicament i políticament, així com debatre-les entre
l’Administració i la joventut, per a finalment incorporar-les al Pla.

Tot seguit, s’exposa la síntesi de les conclusions de les enquestes realitzades a
les persones joves del nostre territori.

Què té de bó el teu municipi?

Qué és un poble xicotet i ens coneguem tots

La gent

La tranquilitat

La piscina municipal

Les instal·lacions esportives

Els espais naturals

Joves de 12 a 17 anys

Quins problemes té el teu municipi? Què proposaries per solucionar-ho?

● No té un lloc per a poder estar els
joves

➜Habilitar un espai per a reunir-se els
joves (Espai Jove) amb una persona a
càrrec (dinamitzador)

● No hi ha suficient transport públic
i l’estació de tren queda lluny del
nucli urbà

➜Augmentar la freqüència i la destinació
del bus i enllaçar amb l’estació de tren.

Joves de 18 a 30 anys

Quins problemes té el teu municipi? Què proposaries per solucionar-ho?

● Dificultat per a trobar treball
estable i de qualitat

➜Ajuda per a l’inserció al món
laboral

● Dificultat per a emancipar-se ➜Ajuda per a emancipar-se

● Falta de transport públic ➜Augmentar la freqüència i la
destinació del bus, bus d’oci nocturn i
enllaçar amb l’estació de tren.
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4

Planificació de
les

Intervencions
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Línia Estratègica 1. Mobilització Social

Àmbits:
Participació i Informació Juvenil, Voluntariat,

i Educació en Valors.

Objectius Generals
1. Fomentar els processos participatius entre les persones joves, per
afavorir l’educació en la participació, el voluntariat, i la capacitat per a
incidir en el seu entorn, en les seues relacions i en el seu desenvolupament
personal i col·lectiu.

2. Proporcionar a les persones joves la informació més actualitzada, la
documentació que li fa falta per als seus projectes i les assessories que li
permeten desenvolupar-los.

Objectiu Específic 1
O.E 1. Educar i conscienciar sobre la importància de la participació i la
mobilització social.

Accions
A 1. Coordinació del Departament de Joventut de la Mancomunitat de La
Comuna amb els equips docents dels IES Pere d’Esplugues de La Pobla
Llarga i Vicente Gandía de Castelló, i amb els Departaments de Joventut de
l’Ajuntament de La Pobla Llarga, Castelló i la Mancomunitat de La Ribera
Alta.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 2. Col·laboració amb els Departaments de Joventut de La Pobla LLarga i
Castelló, en l’elaboració i implementació del Projecte d’Educació en la
Participació - Corresponsals Juvenils, als IES Pere d’Esplugues de La Pobla
Llarga i Vicente Gandía de Castelló.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 3. Elaboració i programació de tallers, grups de diàleg i activitats sobre la
mobilització com a eina de participació social fora de l’horari lectiu.
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2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 16 anys d’edat.

Objectiu Específic 2
O.E 2. Consolidar el Fòrum Jove de la Mancomunitat de La Comuna

Accions
A 4. Organitzar les futures edicions del Fòrum Jove de la Mancomunitat de La
Comuna amb periodicitat anual.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys.

Objectiu Específic 3
O.E 3. Recolzar i incentivar la participació de les persones joves de la
mancomunitat a les activitats programades a nivell de comarca per tal de
crear  xarxa i fomentar el sentiment d’identitat i pertinença a l’àmbit territorial.

Accions
A 5. Participar activament als Fòrums Joves Comarcals i les Trobades de
Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta, així com en totes les activitats que
es proposen cada any a nivell de comarca.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys

Objectiu Específic 4
O.E 4. Facilitar la formació del personal de joventut en àrees específiques per
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a gestionar de manera òptima el treball amb joves.

Accions
A 6. Participar en el cursos de formació organitzats des de l’IVAJ i l’APJCV
dirigits a professionals de joventut que treballen a entitats locals.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 7. Participar a les trobades de personal tècnic de joventut de la Generalitat
Valenciana, convocatòries, jornades i activitats que s’organitzen des de
l’IVAJ.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Professionals de joventut de la Mancomunitat de La Comuna.

Objectiu Específic 5
O.E 5. Incentivar el voluntariat i l’autogestió de projectes solidaris entre les
persones joves de la mancomunitat.

Accions
A 8. Promoure les iniciatives solidàries i el voluntariat juvenil mitjantçant
projectes autogestionats amb iniciatives com ara, el Cos Europeu de la
Solidaritat o amb projectes ja establerts com els Camps de Voluntariat de
l’IVAJ.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 15 a 30 anys.

Objectiu Específic 6
O.E 6. Prestar un servei d'informació juvenil i d’atenció individualitzada a
través de les xarxes socials (Whatsapp, Instagram i Facebook) de La
Comuna Jove  (Departament de Joventut de la Mancomunitat de La
Comuna).

Accions
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A 9. Respondre individualitzadament les demandes d'informació realitzades a
través del correu electrònic i/o missatges directes a través de les xarxes
socials.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 10. Fer difusió de la informació, serveis i activitats d’interés juvenil a l’àmbit
de la Mancomunitat de La Comuna.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys

Objectiu Específic 7
O.E 7. Ampliar i descentralitzar els serveis d’informació i assessorament
juvenil.

Accions
A 11. Establir un Punt d’Informació Juvenil itinerant instal·lat en cada municipi
mancomunat, gestionat per la dinamitzadora juvenil de la mancomunitat, per
a informació i tramitació de:

❖ Programes d’emprenedoria juvenil de la Mancomunitat: “La
Comuna Emprende” i “Empoblem”.

❖ Carnet Jove+Carnet Alberguista
❖ Garantía Juvenil
❖ Ajudes al lloguer o a la compra d’habitatges
❖ Beques
❖ Programes europeus de mobilitat Erasmus +
❖ Programes de voluntariat del Cos Europeu de la Solidaritat
❖ Recursos de l’IVAJ (Albergs, Camps de Voluntariat,

Subvencions a associacions juvenils, Programa Joop,…)
❖ Programa de joventut de cada municipi
❖ Recursos i serveis de la Mancomunitat de la Ribera Alta

(Bnestar Jove, Entre_Joves, Lligams,…)
❖ Itineraris formatius
❖ Qualsevol altre dubte o consulta que tinguen els i les joves

2021 2022
X

2023
X

2024
X

2025
X
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Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys.

Objectiu Específic 8
Promoure el coneixement i l’adhesió del Carnet Jove, i facilitar-ne l’accés de
la població jove.

Accions
A 12. Conveni amb l’Institut Valencià de la Joventut per a expedir el Carnet
Jove des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Comuna.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 13. Creació del Servei d’Emissió del Carnet Jove i d’Alberguista (integrats) i
expedició de carnets per als municipis mancomunats.

2021 2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 14. Elaborar materials informatius i difondre campanyes per a informar a
persones joves i a la població en general de la mancomunitat dels
descomptes, avantatges i beneficis, així com requisits i documentació
necessària per a l’obtenció del Carnet Jove.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 15. Implantar l’aplicació de descomptes del 10% en cursos de formació i
activitats d’oci educatiu, organitzats des del Departament de Joventut de la
Mancomunitat de La Comuna per a les persones joves que disposen del
carnet.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 14 a 30 anys.
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Objectiu Específic 9
Divulgar, promoure i sensibilitzar a la població jove sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

Accions
A 16. Dissenyar i implementar projectes d’oci educatiu i/o voluntariat junt als i
les joves de la mancomunitat que promoguen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

2021 2022
X

2023 2024 2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys.

Objectiu Específic 10
Treballar per a previndre la violència de gènere, possibilitant el canvi de
comportaments i actituds que generen desigualtat i violència cap a les dones.

Accions
A 17. Dur l’exposició de l’IVAJ “NoemtoqueselWhatsapp” als IES Vicente
Gandía de Castelló i Pere d’Esplugues de La Pobla LLarga i treballar sobre
ella amb l’alumnat.

2021 2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 18 anys.

Objectiu Específic 11
Qüestionar els estereotips de feminitat i masculinitat que suposen desigualtat
en les relacions entre els gèneres i construir des de la reflexió models de
relacions amoroses igualitàries.
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Accions
A 18. Treballar els estereotips de gènere i els mites de l’amor romàntic amb
l’alumnat de l’IES Vicente Gandía de Castelló i Pere d’Esplugues de La Pobla
LLarga mitjançant dinàmiques lúdiques i atractives basades en
les fotografies i els vídeos del concurs i l’exposició de l’IVAJ
“NoemtoqueselWhatsapp”

2021 2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 12 a 18 anys.

Objectiu Específic 12
Recolzar l’associacionisme juvenil existent i fomentar la creació de nou teixit
associatiu juvenil.…

Accions
A 19. Prestar assesorament tècnic als grups informals de joves del territori
que vuiguen crear una associació juvenil o a les associacions juvenils ja
existents.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 20. Donar a conéixer el servei prestat pel Consell Valencià de la Joventut i
difondre les accions i campanyes d’aquest organisme que puguen ser
d’interés a l’àmbit de la mancomunitat.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic Destinatari
Persones joves de 14 a 30 anys.
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Línia Estratègica 2. Temps Lliure

Àmbits:
Oci Educatiu i Cultura

Objectiu General
Promoure l’oci educatiu i l’accés a la cultura a través de programes
dissenyats específicament per a l’àmbit territorial de la Mancomunitat de La
Comuna, i/o altres ja existents, com ara, els recursos de l’IVAJ.

Objectiu Específic 1
O.E 1. Fomentar i possibilitar l’oci educatiu a la mancomunitat i als municipis
que la integren.

Accions
A 1. Signatura del Conveni d’Adhesió de la Mancomunitat de La Comuna
d’Oci Educatiu de l’IVAJ “Ens reunim amb uns altres valors”.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 2. Dissenyar, planificar i implementar junt a les persones joves programes
d’activitats d’oci educatiu anuals específics per a l’àmbit del territori.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 3. Crear un servei de dinamització juvenil d’oci educatiu itinerant entre els
municipis de la mancomunitat.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X
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A 4. Dur a terme anualment l’Escape Room Literari del Projecte LEA (Lectura
Oberta Gamificada) de l’IVAJ en cada municipi de la Mancomunitat.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 5. Fer difusió dels recursos de l’IVAJ: Camps de Voluntariat, Oferta
Concertada, A la Mar, Taller d’Idiomes, Senda del Poeta,...

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys d’edat.

Objectiu Específic 2
O.E 2. Incentivar la creació i millora d’espais d’oci i esplai per a joves.

Accions
A 6. Fomentar la creació o adequació d’espais d’oci (Espai Jove) a cada
municipi de la mancomunitat i incorporar la visió de les persones joves en el
disseny dels seus espais d’oci i temps lliure.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 7. Prestar assessorament tècnic per al disseny de la programació anual de
joventut als municipis de la mancomunitat que no disposen de tècnic/a de
joventut i coordinació amb els que si que en disposen.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys
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Objectiu Específic 3
O.E 3. Facilitar el coneixement i accés a la cultura, així com informació
d’activitats culturals dirigides a joves, organitzades per entitats, col·lectius i
associacions juvenils del territori.

Accions
A 8. Promocionar, facilitar el coneixement i donar suport a aquelles activitats
culturals i d’oci que s’organitzen per associacions juvenils i col·lectius de
l’àrea geogràfica.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys

Objectiu Específic 4
O.E 4. Fomentar la creativitat dels i les joves de la mancomunitat i incloure la
seua visió en el disseny del logotip de l`àrea de joventut, per convertir-lo en
una senya d’identitat pròpia.

Accions
A 9. Concurs “Dissenya el Logo de La Comuna Jove”, per a la creació i
disseny de la imatge identificativa de l’Àrea de Joventut de la Mancomunitat
de La Comuna amb la finalitat d'utilitzar-lo com a perfil identificatiu en les
Xarxes Socials.

2021 2022
X

2023 2024 2025

Públic destinatari
Persones joves de 18 a 30 anys
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Línia Estratègica 3. Educació i Formació
Àmbits:

Educació Obligatòria i Formació Contínua

Objectiu General
Afavorir l’accés als recursos d’educació amb igualtat d’oportunitats, reduïr i
previndre l’absentisme i l’abandonament escolar i facilitar la formació
contínua de les persones joves de la mancomunitat.

Objectiu Específic 1
O.E 1. Reduïr i previndre l’absentisme i l’abandonament escolar entre els i les
joves de la mancomunitat.

Accions
A 1. Dissenyar i dur a terme el Programa Aula Compartida- PAC a l’IES Pere
d’Esplugues de La Pobla Llarga, a càrrec dels Departaments de Joventut de
la Mancomunitat de La Comuna i de l’Ajuntament de La Pobla Llarga junt als
Serveis Socials d’aquest ajuntament.; i a l’IES Vicente Gandía de Castelló, a
càrrec del Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Comuna junt a
l’equip docent del centre educatiu.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 14 a 15 anys d’edat.

Objectiu Específic 2
O.E 2. Donar a conéixer els principals programes, recursos educatius i
beques per a joves, i fomentar la seua difusió, l’accés i implementació a
l’àmbit de la Mancomunitat de La Comuna.

Accions
A 2. Dissenyar i difondre el material informatiu necessari per tal d’afavorir
l’accés als recursos educatius en igualtat d’oportunitats.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X
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Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys.

Objectiu Específic 3
O.E 3. Fomentar i facilitar la formació contínua de les persones joves del
territori en diferents àrees i àmbits per a la millora de les capacitats personals
i professionals.

Accions
A 3. Organitzar cursos de formació contínua de forma itinerant entre els 5
municipis de la Mancomunitat de La Comuna.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 4. Dissenyar i difondre el material informatiu necessari per tal de garantir
l’accés als cursos de formació contínua en igualtat de condicions.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

A 5. Facilitar l’accés als cursos de formació contínua organitzats per la
Mancomunitat de La Comuna oferint un descompte del 10% amb el Carnet
Jove.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 16 a 30 anys.
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Línia Estratègica 4.
Autonomia Personal i Emancipació

Àmbits:
Mobilitat, Ocupació Laboral i Habitatge

Objectiu General
Afavorir les condicions mínimes necessàries per a que les persones joves
de la Mancomunitat de La Comuna puguen assolir nivells bàsics
d’autonomia individual dotant-los d’eines, recursos i informació perquè
puguen millorar les seues condicions d’accés a l’habitatge, a la mobilitat, a
l’ocupació i l’emprenedoria, i en definitiva, facilitar el seu procés cap a
l’emancipació.

Objectiu Específic 1
O.E 1. Afavorir i incentivar la mobilitat nacional i internacional de les persones
joves de la mancomunitat

Accions
A 1. Promoure la mobilitat juvenil a través dels programes europeus Erasmus
+.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 13 a 30 anys d’edat.

Objectiu Específic 2
O.E 2. Impulsar la creació de xarxes de transport òptimes adaptades a les
necessitats juvenils del territori.

Accions
A 2. Promoure l’estudi de viabilitat de l’augment de la freqüència i la
destinació del transport públic: possibilitat de bus per a oci nocturn i bus
d’enllaç amb l’estació de tren.

2021 2022 2023 2024 2025
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X X X X X

Públic destinatari
Persones joves de 16 a 30 anys

Objectiu Específic 3
O.E 3. Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació entres les persones joves.

Accions
A 3. Incentivar la participació de les persones joves als programes
d’emprenedoria existents, com són  La Comuna Emprende i Empoblem, per
tal de facilitar el seu accés al món laboral a través de l’emprenedoria i
l’autoocupació.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 16 a 30 anys
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Línia estratègica 5. Benestar
Àmbits:

Cura Física i Emocional

Objectius Generals
Promoure i afavorir la cura personal i el benestar emocional de les
persones joves del territori.

Objectiu Específic 1
O.E 1. Fomentar uns hàbits i estil de vida saludables entre les persones
joves.

Accions
A 1. Col·laborar amb la UPCCA i el Departament d’Igualtat de la Ribera Alta
per a realitzar accions de prevenció i sensibilització en el territori de la
Mancomunitat de La Comuna (relacions sexuals i afectives, consum de
drogues, hàbits alimentaris,...)

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30 anys d’edat.

Objectiu Específic 2
O.E 2.  Atendre, orientar i assessorar sobre qüestions relacionades amb el
benestar emocional dels i les joves i de les persones del seu entorn.

Accions
A 2. Derivar, en cas que siga adient, a persones joves als servei d’orientació i
assessorament emocional #BnestarJove i d’Alfabetització Emocional del
Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Ribera Alta.

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

Públic destinatari
Persones joves de 12 a 30
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5. Agents Implicats (Transversalitat)

Els agents coordinadors d’aquest Pla de Joventut són l'Equip de Govern de la
Mancomunitat i les Regidories de Joventut de cada municipi, que treballen en
xarxa i de forma mancomunada, junt a la tècnica coordinadora de joventut de la
Mancomunitat de La Comuna.

Tant els agents coordinadors com el personal tècnic de joventut
treballaran de forma coordinada i transversal amb els agents que tenen
incidència sobre la població jove que tot seguit passem a enumerar; amb
tots ells, hem establert prèvia col·laboració per tal de portar endavant les
accions del Pla. Son els següents:

● Departament de Serveis Socials i personal tècnic i administratiu de la
Mancomunitat de La Comuna

● Tècnica d’Animació Sociocultural de Manuel

● Personal tècnic dels ajuntaments de l’Énova, Manuel, Rafelguaraf,
Sant Joanet i Senyera

● Departament de Promoció Econòmica (ADL) de Senyera, Sant Joanet,
Rafelguaraf i l’Énova

● Associacions dels municipis que integren la Mancomunitat de La
Comuna

● Grups informals de joves de la Mancomunitat de La Comuna.

● Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de La Pobla Llarga.

● Associacions de La Pobla Llarga: Ames de Casa, Jubilats, Associació
Felina Meu Xape, …

● Departament de Joventut de La Pobla Llarga

● Departament de Joventut de Castelló

● Entitats Juvenils prestadores de serveis a la joventut

● Tècnics de Sensibilització del Consell Valencià de la Joventut

● Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de
La Ribera Alta

● Agència d’Igualtat i Convivència de La Ribera Alta
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● Equip Específic d’Intervenció amb la Infància i l’Adolescència (EEIIA)
de la Mancomunitat de la Ribera Alta

● Equips directius i docents dels IES Pere d’Esplugues de La Pobla
Llarga i Vicente Gandía de Castelló

● Escoles d’Animació Juvenil

● Associacions Juvenils de la comarca de la Ribera Alta

● Agents socioeducatius del territori.

● Personal tècnic de la Mancomunitat de la Ribera Alta a càrrec del
Programa EMPOBLAR

● Personal tècnic de l’Ajuntament de l’Énova a càrrec del Programa La
Comuna Emprende

● Personal tècnic de joventut de la Mancomunitat de La Ribera Alta

● Personal tècnic de joventut dels municipis de La Ribera Alta

● Personal tècnic de joventut d’àmbit d’àrea (Les Riberes i La Safor)

● Personal tècnic de joventut de tot el territori de la Comunitat
Valenciana

● Personal coordinador de la Xarxa Jove de l’IVAJ
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6. Pressupost

L’any 2021 es va crear l’Àrea de Joventut a la Mancomunitat de La Comuna,
amb la incorporació de la Tècnica Coordinadora de Joventut, el que va suposar
l’assignació per primera vegada d’una partida pressupuestària específica per a
aquest àmbit, amb una dotació inicial de 3.000 euros.

Per a la programació anual de joventut de 2022 el pressupost és de 4.000
euros, i es preveu mantenir la mateixa xifra fins a la fi de la vigència del Pla.

2021

3.000 €

2022

4.000 €

2023

4.000 €

2024

4.000 €

2025

4.000 €

54



Pla de Joventut Mancomunitat de La Comuna 2021-2025

7

Avaluació i
Seguiment

55



Pla de Joventut Mancomunitat de La Comuna 2021-2025

7. Avaluació i Seguiment

Les actuacions que concreten les intervencions, i les mateixes intervencions o
accions del Pla, seran avaluades per part dels i les joves, tant qualitativa com
quantitativament, mitjançant fitxes d’avaluació al finalitzar cada acció i/o
activitat (adjuntades a l’annex d'aquest document), i anualment al Fòrum Jove
de la Mancomunitat de La Comuna.

A banda, el Departament de Joventut de la Mancomunitat de La Comuna,
avaluarà en un informe que realitzarà anualment, l’abast i el nombre
d’accions programades i realitzades al Pla, així com la consecució dels
objectius formulats.

Arran de la recollida de dades que s’anirà efectuant, es podran realitzar
ajustos de les accions dissenyades al Pla per garantir el correcte
desenvolupament d’aquest, tractant-se així d’un document viu i dinàmic, que
ens serveix com a full de ruta, però què està obert a les modificacions que es
valoren oportunes per tal de millorar-ho.

Finalment, abans del termini de la vigència del Pla (abans del termini de l’any
2025), s’elaborarà una memòria final que avalue de manera integral si les
actuacions realitzades han estat eficients i si s’han aconseguit els
objectius i en quina mesura.

Simultàniament, es procedirà a l’actualització de l’Informe Diagnòstic de
la Realitat Juvenil, per a detectar altres necessitats a valorar, que junt amb les
conclusions extretes de la memòria final, ens serviran per a recolzar el disseny,
elaboració i posada en marxa del futur II Pla Jove de la Mancomunitat de La
Comuna.
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Fitxa d’avaluació de cada persona que assistisca a alguna activitat
d’una intervenció

Activitat:
Data:

Edat:
Home / Dona
Municipi:

La teua activitat principal és:

Estudiant

Treballador/a

No estudie ni treballe

Com vas conéixer aquesta activitat?:

Per Instagram/Facebook

Per ban

Per educadors, animadors, tècnics, professors, etc

Per amics familia altre

Altres

Satisfacció sobre el personal que ha desenvolupat l’activitat del 0 al 10:

Alguna recomanació?
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Satisfacció sobre horaris, duració, freqüència de l’activitat del 0 a 10: Alguna
recomanació?

Alguna recomanació?

Satisfacció sobre l’espais, el material… de l’activitat del 0 al 10:

Alguna recomanació?

Satisfacció global sobre l’activitat del 0 al 10:

Alguna recomanació?
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