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No et conformes amb el que necessites, 

lluita pel que mereixes. 
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EL CONTEXT 

 

Presentació 

 

Aquest document correspon al nou pla de joventut de la Mancomunitat de les Valls 

per als propers anys. Situem aquest pla en el marc del Conveni de col·laboració 

entre l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la Mancomunitat de les Valls, per a 

desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques de la Comunitat 

Valenciana que incideixen en la població més jove. 

 

Què és un Pla de Joventut Mancomunat? 

Un Pla de Joventut respon a les necessitats d’abordar la realitat juvenil des d’una 

perspectiva global, és a dir, considerant eixa realitat des de les diferents 

dimensions que la integren: laboral, educativo-formativa, de vivenda, de salut y 

acció social, i d’oci i cultura. En aquest cas, s’anomena Mancomunat pel fet de 

dur-se endavant per part d’una mancomunitat; en aquest cas és la Mancomunitat 

de les Valls, formada per Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les 

Valls i Quartell. 
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Elaboració del pla 

Per  tal de poder dur endavant el pla, hem de seguir les diferents fases en les que 

s’estructura: 

 
 Fase I. Coordinació amb les regidories de joventut de cada un dels municipis que 

conformen l’àmbit d’acció de la Mancomunitat de Valls, a partir del diagnòstic 

situacional i territorial de les activitats dutes a terme per les Valls Joves, amb el 

propòsit de consolidar els fonaments per a la confecció del Pla Anual de Joventut de 

les Valls, a través de reunions periòdiques amb els responsables en matèria de 

joventut de cada un dels municipis de les Valls. 

 

 Fase II. Reunions amb personal tècnic (AODL s, Serveis Socials, etc.), associacions, 

col·lectiu jove i la resta de representants claus per a la detecció de necessitats, a 

partir de l’ús de metodologies de planificació: tècniques grupals i participatives, 

enquestes, etc., com estratègia per a la detecció de recursos i necessitats. 

 

 Fase III. Processament de la informació per determinar indicadors i variables 

susceptibles de ser incorporats al Pla. 

 

 Fase IV. Diagnòstic territorial del sector, enfocat en la detecció de necessitats de la 

població jove a Les Valls a partir de la informació obtinguda, treballant-los en funció 

de tres àmbits fonamentals i de caràcter transversal: La transició de les persones 

joves a la vida adulta (polítiques de emancipació, formació, orientació laboral, 

ocupació, llançadora d’ocupació, etc.), La participació de les persones joves en la 

vida pública (Associacionisme i voluntariat juvenil), El foment de la creativitat i de 

l’oci alternatiu. 

 

 Fase V. Difusió dels resultats a través de trobades participatius amb joves, xarxes 

socials, portals webs municipals i mitjans impresos. 
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LA DIAGNOSI 

 

La realitat jove 

 

La Mancomunitat dels Valls està ubicada a la comarca del Camp de Morvedre i està 

compresa pels municipis de Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls i 

Quartell amb una població: 8.902 hab. (Font: INE, dades actualitzades a 2017.01.19). 

De la població són joves el 12.71%, estructurats en els diferents rangs d’edat: entre 12 i 

14 anys (208 hab) entre 15 i 29 (1.238 hab) i entre 30 i 34 anys (654hab). 

Es treballa amb els diferents col·lectius i associacions a la zona, amb els quals es 

mantenen en contacte, destacant la funció que la Mancomunitat dels Valls exerceixi 

sobre l’àmbit de joventut, unificant recursos i esforços per interconnectar serveis i oferir 

mecanismes de participació perquè la informació arribi a tots els municipis tinguin o no 

servei d’informació juvenil, maximitzant l’eficiència i eficàcia de tots els programes i 

accions que s’implementin a la zona. 

 
 

 

 

 
 
 

 
Un lloc clau de treball és a l’IES La Vall de Segó. Està situat al municipi de Benifairó de les 

Valls on van a estudiar la majoria dels estudiants de Faura, Quartell, Quart dels Valls, 

Benavites i Benifairó de les Valls. El centre cobreix l’escolarització de 1r a 4t de l’ESO 

(12/16 anys) i 1r i 2n de Batxillerat (16/18 anys). El que implica a 344 habitants (27%) de 

la nostra població diana. 

 

Passem a veure les següents gràfiques sobre la població: 
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Com podem observar al gràfic; la distribució de població als 5 pobles és prou irregular, 

observant una notòria diferencia de població a Faura (3.503), que és el poble amb major 

població respecte la resta. El poble amb menys població és Benavites (613); mentre que 

tot i haver diferències clares, Benifairó (2.205), Quartell (1.539) i Quart (1.042), tenen 

una població més aproximada. 

Respecte a la diferència de sexes, s’observa que les diferències són mínimes a tots els 

municipis; sent la màxima diferència entre sexes a Quartell (60 persones). Per tant 

observem un total de població per sexes molt igualat; 4.390 homes i 4.512 dones. 

Respecte a la joventut d’aquests pobles podem observar: 
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Seguint aquest gràfic, ens mostra la mateixa realitat que a la població total, amb una 

distribució de la població jove als diferents municipis. De igual manera, la diferència 

per sexes no és notòria, tenint un total d’homes joves de 1.213 i de dones joves de 

1.110, pel que hi ha poc més de 100 homes joves més. 

La proporció que segueixen els joves respecte a la població total és la mateixa, és a 

dir, els municipis amb major nombre de població són també el que més gent jove té, i 

al contrari, els municipis que menys població tenen són els que menys joventut 

conten. 

Centrant-nos en cada municipi, anem a analitzar aquestes diferencies per edats i 

sexes. 
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A partir de la gràfica de població de Benavites per edat i sexe observem una irregularitat 

notòria, ja que la diferència entre un any i el següent arriba a ser de 3 voltes menys joves 

respecte de l’any anterior. S’observen pics de població de manera esporàdica cada entre 

3 i 5 anys. 

Destaquen com a la major població, els joves de 34 anys (8 dones i 5 homes), els de 30 

anys (5 homes i 5 dones) o els de 21 anys (5 homes i 4 dones). 

Per oposat, l’edat en la que menys joves observem són els joves de 15 anys (1 home i 1 

dona), i els de 16 i 27 que únicament són 3 joves (2 homes i 1 dona els de 16 anys i 2 

dones i un home en els cas dels joves de 27 anys). 

Podríem dir que són molt poc els habitants en cada franja d’edat, també és ben cert que 

dins de la Mancomunitat, Benavites és el municipi que menys població té, d’ací que la 

població jove també sigui menys. 
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A partir de la gràfica de població de Benifairó per edat i sexe observem una tendència de 

la població a augmentar com més majors es fan dins de la joventut. Aquest fenomen es 

pot deure a dos factors: Per una banda es pot produir perquè la natalitat s’ha reduït de 

manera significativa i gradual, per tant quan arriben a la població jove, són menys 

persones joves. Per altra banda podríem atribuir-ho als moviments de població, que 

podrien ser que els més joves se’n van del municipi, o be que els joves que comencen a 

aproximar-se més a l’edat adulta, es desplacen al municipi i per tant la població 

augmenta. 

Destaquen com a la major població, els joves de 29 anys (26 homes i 22 dones), els de 32 

anys (22 homes i 20 dones) o els de 30 anys (20 homes i 19 dones). 

Per oposat, l’edat en la que menys joves observem són els joves de 15 anys (11 dones i 2 

homes), i els de 14 anys (13 homes i 4 dones) i els de 20 anys (10 dones i 8 homes). 

La diferència entre la major població i la menys és de 3’5 voltes, una xifra que podem dir 

és molt amplia en una franja de població relativament xicoteta 

En el cas de Benifairó de les Valls, observem com la població en cada edat és major, ja 

que és el segon municipi de la Mancomunitat amb més població i en relació, també amb 

més joves. 
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A partir de la gràfica de població de Faura per edat i sexe observem exactament la 

mateixa tendència de la població de Benifairó a augmentar com més majors es fan dins 

de la joventut. Aquest fenomen, al igual que hem comentat a la gràfica anterior, es pot 

deure a dos factors: Per una banda es pot produir perquè la natalitat s’ha reduït de 

manera significativa i gradual, per tant quan arriben a la població jove, són menys 

persones joves. Per altra banda podríem atribuir-ho als moviments de població, que 

podrien ser que els més joves se’n van del municipi, o be que els joves que comencen a 

aproximar-se més a l’edat adulta, es desplacen al municipi i per tant la població 

augmenta. 

Destaquen com a la major població, els joves de 32 anys (45 homes i 37 dones), els de 

34 anys (36 dones i 35 homes) o els de 30 anys (42 homes i 25 dones). 

Per oposat, l’edat en la que menys joves observem són els joves de 14 i 15 anys (16 

homes i 11 dones per als més joves i 15 dones i 12 homes de 15 anys), i els de 16 i 21 

anys (14 dones i 12 homes en el cas dels de 21 anys i el mateix nombre d’homes que 

dones amb 16 anys, 14 en cada cas).Cal destacar que en el cas de Faura parlem del 

major nombre d’habitants de la Mancomunitat i per consegüent, el major nombre de 

població jove. 
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A partir de la gràfica de població de Quart de les Valls per edat i sexe observem una 

irregularitat notòria, ja que com es pot veure, existeixen molts pics constantment durant 

la gràfica. 

Destaquen com a la major població, els joves de 30 i 31 anys (10 dones i 9 homes en els 

dos casos), i els de 33 i 34 anys (9 homes i 8 dones de 34 anys i 11 dones i 6 homes de 33 

anys). 

Per oposat, l’edat en la que menys joves observem són els joves de 22 i 28 anys (5 homes 

i 1 dona de 22 anys i 4 dones i 2 homes), i els de 15 i 24 (5 homes i 2 dones ens els dos 

casos, tant els de 15 com els i les de 24). 

Com hem dit anteriorment, la població de Quart de les Valls també és xicoteta, al tractar- 

se d’un dels municipis amb menys habitants i per tant, la quantitat de gent jove també és 

menor. 
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Per última, a la gràfica relativa a la població de Quartell per edat i sexe, observem que hi 

ha una tendència creixent, havent-hi molts pics i descensos prou grans. 

Destaquen com a la major població, els joves de 29 anys (15 dones i 12), i els de 28 i 32 

anys (17 homes i 9 dones de 32 anys i el mateix nombre d’homes que de dones, 13, amb 

28 anys). 

Per oposat, l’edat en la que menys joves observem són els joves de 18 anys (5 dones i 3 

homes), i els de 22 i 23 (7 dones i 2 homes de 22 anys i 5 dones i 4 homes de 23 anys). 

Esta tendència amb característiques de les poblacions més grans i de les més menudes, 

es deuen a que Quartell es troba a mig camí; entre Faura i Benfairó de les Valls que  

tenen una població prou superior a la seua; i les de Quart de les Valls i Benavites, prou 

inferior a la de Quartell. 
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Educació 

Com hem comentat amb anterioritat, un dels punts de partida per a aquest pla, ha estat 

l’IES la Vall de Segó, on ens han obert les portes per a poder preguntar classe per classe a 

tots els alumnes, des de primer de primària, a cicles formatius i batxillerat. L’estudi de la 

realitat juvenil a l’institut ha sigut de més de 350 joves. Després d’haver realitzat un 

estudi a la població jove i basant-nos en les respostes tant de l’IES con de la resta de 

població jove i a partir de les seues respostes, els resultats han sigut: 

A l’institut hi ha una gran majoria d’alumnat amb únicament estudis primaris, cosa lògica 

ja que estan cursant encara estudis superiors. Pel que fa a la resta de població jove, un 

37,9% té el Batxillerat, un 31,1% un Grau universitari i destaca que únicament el 6% de la 

població no té cap titulació. Pel que podem dir que el nivell de formació de la població 

jove està en procés i és prou alt. 

 
 
 

A l’hora de preguntar-los pels seus objectius acadèmics de futur, més del 60% de les 

respostes esperaven o els agradaria aconseguir un Grau Universitari i/o Postgrau o 

Máster; així i tot, s’observa una notòria part de la població jove que no té encara clar el 

que vol estudiar. 

Algunes de les problemàtiques principals, ordenades per nivell d’importància, per tal 

d’aconseguir el seu objectiu acadèmic són les dificultats econòmiques per a pagar la 

matrícula, no disposar del temps ni de l’espai per a l’estudi, no tenir prou motivació o no 

tenir clar què continuar estudiant. És molt favorable que únicament un 3% de la població 

analitzada, li preocupa el nivell de les classes o no disposar de suport per part de les 

famílies. 
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Treball 

 

La realitat a la mancomunitat és molt diversa depenent de l’edat i el nivell formatiu de la 

joventut; la població analitzada a l’institut, majoritàriament únicament estudia; mentre 

que a la resta de la població trobem únicament un 20% dels joves treballant. Destaquem 

un 37% dels joves analitzats fora de l’institut que treballa alhora que estudia, mentre que 

només un 3% diu no estudiar ni treballar actualment. 

A la mancomunitat existeix un servei d’AEDL, i també als municipis de Faura i Benifairó 

de les Valls disposen d’aquest servei d’assessorament per a la població. Tot i tindre eixa 

sort, els joves expressen un desconeixement de cap servei d’orientació laboral a la 

Mancomunitat, tot i reconèixer una gran part, que alguna vegada han buscat informació 

o assessorament laboral. La joventut demanda informació sobre beques, ajudes i 

oportunitats tant ací com a l’estranger; a més de cursos i suport personalitzat, i mostren 

un interès important per les borses de treball i les alternatives que se’ls oferisquen per 

tal de poder accedir amb major titulació al mercat laboral, els que els possibilita un 

treball digne i amb major estabilitat. 

Molt pocs expressen conèixer serveis d’ajuda, així i tot una tercera part dels joves, coneix 

el Programa Garantia Juvenil i li agradaria treballar a l’estranger durant un període de 

temps limitat, ja sigui per a aprendre de la experiència, adquirir experiència o per a 

desenvolupar les seues capacitats personals. 

Dins de les problemàtiques actuals dels joves, un 68% expressa la dificultat de trobar 

treball mentre que al voltant d’un 60% troben l’atur o la falta d’ajudes una dificultat molt 

important, xifres que són molt elevades i que haurien de fer-nos pensar quan ens parem 

a pensar en la joventut. 

També al referint-nos als problemes de la joventut actual, les preguntes que més joves 

ha considerat problemes han sigut per ordre d’importància: dificultat de trobar treball, 

falta d’ajudes i l’atur, el que reflecteix la seua visió de falta de suport o desconeixement 

del mateix per part de les institucions. 
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Emancipació/Habitatge 

 

En el marc de la vivenda i l’emancipació, únicament un 1’5% de la població jove 

participant, ha expressat viure a la seua casa pròpia de manera independent; ja sigui a 

través de la compra de la mateixa o amb l’accés a un lloguer temporal. 

La gran majoria de població jove, per tant, observem que segueix vivint a casa dels seus 

pares o familiars, el que mostra la realitat respecte a les dificultats que els joves tenen 

d’emancipar-se o accedir a una vivenda digna. 

Respecte a les necessitats expressades pels joves en aquest marc de la vivenda, a la gran 

majoria els preocupa que l’ocupació no sigui estable ni de qualitat, els que els dificulta 

tenir una estabilitat també econòmica necessària per a poder mantenir una hipoteca o 

lloguer; i els agradaria tenir descomptes per a l’adquisició de la vivenda o majors 

facilitats i assessorament. 

La major preocupació juvenil en aquest aspecte, és la de millorar i ampliar les ajudes per 

tal d’adquirir unes vivendes dignes i poder desenvolupar la seua vida amb l’estabilitat 

que els agradaria tenir. 
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Salut 

 

En el moment que han sigut preguntats per aquest marc d’actuació, la resposta ha estat 

unànime, quasi tots els joves volen tenir més informació relacionada amb la salut i les 

pràctiques saludables. 

Els accidents i les primeres cures mostren el major interès per la seua part, per tal de 

poder reaccionar en situacions quotidianes i tindre al menys uns coneixements mínims 

de com poder reaccionar, a més de les infermetats de transmissió sexual que els 

produeixen una inquietud importat pel seu grau elevat de desconeixement i els trastorns 

alimentaris, que tot i que alguns no els han donat importància, per a altres és un dels 

punts més importants sobre el que treballar. 

 

Mostren certa desconfiança cap al mon de les drogues, tot i no ser majoritària la 

demanda d’informació al respecte, molt possiblement perquè creuen saber més del que 

haurien saber en les edats en les que ens estem centrant, en les quals comencen a 

experimentar i provar substàncies nocives moltes voltes sense saber el que són ni el que 

produeixen. 
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Participació 

 

La joventut no es sent escoltada; ni per les institucions ni per altres persones que els 

podrien ajudar, alhora, la joventut tampoc participa de les activitats que des dels 

mateixos ofereixen per a ells i elles. 

La demanda principal és la de fer activitats en les quals puguen participar i expressar les 

seues idees i el que els agradaria que es fera per a ells. Aquest procés ha de fer-se mà a 

mà amb els joves, ja que les institucions sense tindre present als joves i els joves sense 

tindre presents a les institucions, de cap de les formes podran aconseguir que el que es 

plantegi sigui positiu. 

 
 

 
 

 
A la joventut els agradaria que es difongueren millor totes les propostes, principalment 

les destinades a ells i elles, aprofitant la facilitat de medis dels quals disposem en el segle 

XXI i el desenvolupament de les tecnologies i de les xarxes socials. Alguns municipis ja 

utilitzen algunes d’aquestes xarxes per tal de difondre la informació però la realitat és 

que pocs són els i les joves que manifesten rebre-la. 

Per tal de poder participar, es demanda una millora en la xarxa de transports o al menys 

que es faciliten els transports a través de les eines disponibles; tot i ser poblacions que 

no disten molt les unes a les altres, la comoditat pot fer que algunes persones 

prefereixen no acudir ni participar de les propostes perquè li suposa un esforç extra el fet 

d’haver-se de desplaçar per a poder fer-ho. 

El tipus d’activitats a les que els agradaria acudir a la joventut de les Valls són activitats 

culturals, formatives, esportives, d’oci... 
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EL DISSENY DEL PLA 

 

Missió 

 

La missió principal del Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls és crear una eina 

de treball per tal de generar la participació juvenil i oferir els serveis que aquesta 

població demanda a cada una de les àrees en les que se centra el pla. 

La informació és una línia de treball d’importància estratègica en tot model de política de 

joventut, compromès amb l’atenció de les necessitats reals dels joves. 

L’administració, les institucions, la societat, generen recursos, serveis, missatges que els 

joves poden aprofitar i utilitzar en favor del seu desenvolupament personal i col·lectiu. 

Alhora, els joves també tenen alguna cosa que dir a l’administració, institucions i 

societat; estan ací, són una realitat, són més que elements aïllats en transició a la vida 

adulta, tenen demandes, necessitats i aportacions que realitzar. 

Establir entre els dos grups una comunicació i apropar als joves els recursos i serveis és el 

principal objectiu, al posar en marxa un servei com el Pla de Joventut de la 

Mancomunitat de les Valls. 
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Els objectius 

 

Els objectius s’han plantejat a partir de la participació. S’han concretat a partir de les 

problemàtiques plantejades pels joves, opinions dels municipis i agents socioeducatius 

entrevistats. Hem intentat que siguin coherents amb la realitat analitzada i la voluntat de 

respondre-hi, així com realistes i 

assolibles. Tot i ser des d’un punt de vista prou genèrics, es complementen i especifiquen 

molt més a partir de les diferents línies d’acció i propostes que es realitzaran en els propers 

apartats. 

 

 Permetre donar resposta a les necessitats de les persones joves. 

 Possibilitar l’aproximament entre la joventut i les institucions. 

 Treballar interdepartamentalment, evitant el desenvolupament d’accions sense 

criteris definits i sense coordinació. 

 Tractar totes les línies d’acció des d’un enfocament enriquidor, on la diversitat ens 

ajuda a créixer i valorar a tothom per igual. 

 Proposar al menys una acció a realitzar per a cada una de les àrees de treball del 

pla. 
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Disseny 

 

Abans d’elaborar la programació del Pla de Joventut de la Mancomunitat, ha estat 

necessari identificar els recursos tant materials, com humans que la Mancomunitat està 

dirigint a la joventut. 

D’aquesta manera hem obtingut la realitat respecte als equipaments, accions o 

programes que es destinen als joves per tal d’analitzar les carències i necessitats que 

puguin tenir. 

A més, s’ha realitzat un diagnòstic social de la joventut de la Mancomunitat de les Valls i 

que ens ofereix una visió real dels seus hàbits, costums, mobilitats, inquietuds, opinions, 

valors i carències, etc. 

La interinstitucionalitat i la necessitat de la participació social ha estat present a la 

elaboració del Pla. 

 
Per tal de poder dissenyar el pla, s’ha estructurat en 4 fases: 

 
 

 Fase 1: Diagnòstic Juvenil de la Mancomunitat. 

 Fase 2: Participació i dinamització. 

 Fase 3: Programa d’actuació. Propostes d’actuació. 

 Fase 4: Comunicació, dinamització i assessorament. 
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Plantejament 

 

La recopilació de la informació presentada en els apartats anteriors ens ha permès 

conèixer la situació actual de la joventut de les Valls i quines accions es duen a terme per 

part de cada municipi per tal de determinar a quines de les necessitats se’ls dona 

resposta i quines són les mancances. 

L’objectiu final d’aquesta diagnosi és poder donar resposta a les prioritats dels àmbits 

focalitzats, per tal de poder definir programes i actuacions, incidint així en les demandes i 

necessitats de la realitat actual i prevista per als pròxim any dels i les joves de la 

Mancomunitat. 

 
 

 
 
 

Una volta analitzada tota la informació (les necessitats expressades pels joves, l’anàlisi 

per part dels professionals i polítics, les dades socio-demogràfiques...), hem extret unes 

conclusions. Aquestes conclusions ens permetran concretar el treball que es proposa fer 

a la Mancomunitat de les Valls amb l’àmbit juvenil per al pròxim any. 

Amb el Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls es pretén fer un pas endavant en 

les polítiques de joventut, ja que al oferir-se des de la Mancomunitat, estem segurs que 

l’amplitud de població que es va a beneficiar serà molt millor; ja que al unir les forces de 

tots els municipis sumarem molt més que cadascú pel seu camí. 

Cal tenir en compte que s’han creat moltes accions noves sobretot a partir de la detecció 

de noves necessitats i gràcies a escoltar als i les joves opinar respecte al que volen. 

Propostes i accions 

 

Tal i com hem marcat als objectius, ens agradaria proposar al menys una nova proposta 

per a cada una de les àrees del pla. Passem a veure doncs, les propostes que la joventut 

precisa, demanda, i que per tant ens proposem per a realitzar durant aquest any. 
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 Treball i inserció laboral. 

- Oferir cursos que faciliten l’inserció laboral, com poden ser cursos d’idiomes, 

informàtica, manipulador d’aliments... 

 
 
 

 Educació i formació per a la ocupació. 

- Gestionar de manera mancomunada els serveis de biblioteca que ofereixen 

els municipis, de manera que també estiga disponible el servei de biblioteca 

nocturna cada dia a un municipi al menys. 

- Oferir un punt d’informació juvenil, on cada dia de la setmana, la persona 

encarregada d’aquest punt puga fer-se present a un dels municipis i que els i 

les joves, puguen anar a resoldre tots els dubtes o demanar la informació que 

necessiten respecte a possibles beques, ofertes de treball, facilitats de 

recerca... 

- Desenvolupar una app o servei per a facilitar els desplaçaments entre els 

joves, pensant principalment en els desplaçaments a l’estació i a les 

universitats. 

 
 
 

 Vivenda. 

- Oferir ajudes al lloguer de vivendes a canvi de la realització de voluntariat a 

les activitats que realitza la Mancomunitat. 

- Oferir informació als i les joves respecte les ajudes que poden demanar per a 

l’accés a una vivenda. 

 Salut i acció social. 

- Proposar activitats esportives de manera habitual, com podrien ser classes de 

gimnàstica, fitnes... 

- Realitzar un torneig multiesportiu (futbol, bàsquet, pilota...) entre els 

municipis per a la joventut. 

- Construir una pista de pàdel per a millorar la oferta esportiva de la 

mancomunitat. 
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 Oci i cultura juvenil. 

- Oferir un punt d’informació juvenil, on cada dia de la setmana, la persona 

encarregada d’aquest punt puga fer-se present a un dels municipis i que els i 

les joves, puguen anar a resoldre tots els dubtes o demanar la informació que 

necessiten relacionada amb la joventut, l’associacionisme o els encontres 

juvenils de l’IVAJ i Xarxa Jove entre altres. 

- Oferir un casal jove o lloc on els joves puguen estar en les seues estones 

lliures o caps de setmana. 

- Oferir activitats atractives com podria ser el cinema; aquesta podria ser cada 

mes a un municipi. Per tal de garantir la continuïtat i assistència de la 

joventut, seria molt positiu que foren ells qui triaren la pel·lícula que es 

projectarà. 

 
 Medi ambient i Medi Natural. 

- Realitzar una eixida en bicicleta pel terme municipal de la mancomunitat. 

- Afavorir activitats al medi natural i activitats esportives a l’aire lliure. 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

 

Per tal de poder fer un seguiment continu del pla, hauríem de fer una calendarització 

amb el període de temps que pensem que necessitarem per tal de dur endavant 

cadascuna de les accions. Cada inici de mes s’hauria de revisar els nivell de compliment 

dels objectius, i revisar quines propostes estan duent-se endavant, quines estan  

previstes per a més endavant, i quines no estan tenint-se en compte. 

Al tractar-se d’un pla anual, seria molt interessant avaluar amb els joves al menys una 

volta (als 6 mesos), i seguir aportant idees noves per a futures propostes. 

El pla no pot ser un document fix; si els mateixos joves s’adonen que alguna de les 

accions no els atrau o no tenen realment eixa necessitat, s’ha de buscar una solució i 

adaptar-se a les necessitats reals de la joventut. 

És imprescindible durant tot el procés, el seguiment de la participació i la fluïdesa de la 

comunicació des de la joventut cap a les institucions. Ja que sense comunicació ni un 

tracte de proximitat, és molt complicat que els joves confien en ells alhora de prendre les 

decisions que els afecten. 
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FONTS D’INFORMACIÓ 

 

 Responsables de la Mancomunitat: Presidència / 
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). 

 Responsables dels municipis de l'àmbit d'actuació 
mancomunat: Benavites, Benifairó de les Valls, 
Faura, Quart de les Valls i Quartell. 

 Educadora social de la Mancomunitat / Serveis 
Socials de la Mancomunitat de les Valls. 

 Direcció de l’IES Vall de Segó. 

 Alumnat de l’IES Vall de Segó. 

 Joventut participant de les dinàmiques. 

 Recopilació d’enquestes de l’IES Vall de Segó. 

 Recopilació de la informació dels grups de discussió. 

 INE (2017). 
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