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Aquesta llicència permet a uns altres entremesclar, ajustar i construir a partir de la seua obra amb finalitats no comercials, sempre que li 

reconeguen l’autoria i les seues noves creacions estiguen sota una llicència amb els mateixos termes.



A Quart de Poblet portem 24 anys practicant la participació,

especialment amb la implicació de les persones més joves en la vida

del municipi, perquè creiem fermament que és necessari el

protagonisme jove i la seua presència en tots els espais públics. Gràcies

a l'esforç i convicció de moltes persones, professionals i entitats, la

política local de joventut, des dels inicis de la Regidoria, ha tingut un

enorme impacte al nostre poble. Així, hem vist emergir i créixer

projectes de solidaritat, de temps lliure, d'oci educatiu, música,

ocupació, ecologia, teatre, ciència, igualtat, diversitats i altres punts

que a poc a poc han anat cristal·litzant i consolidant-se; molts d'ells

van arribar per a quedar-se, uns altres han evolucionat cap a

organitzacions adultes, projectes empresarials, organitzacionals,

culturals, etc., sent en l'actualitat emblemàtics, senyal d'identitat i

consciència col·lectiva.

Tot aquest esforç, al costat de la responsabilitat i lliurament que ha

demostrat el nostre col·lectiu de persones joves, es posa en valor des

d'aquest primer Pla Jove de Quart de Poblet. És per això, que vull

destacar el recorregut que ens ha portat fins ací i l'enorme valor

educatiu i comunitari de cadascun dels petits i grans projectes juvenils

empresos en ell. 

Qualsevol jove de Quart de Poblet té la possibilitat de pertànyer a

qualsevol de les més de 150 associacions on desenvolupar el seu temps

lliure. Un model d'oci educatiu que es completa amb unes polítiques

de joventut on l'autonomia dels i les joves és la nostra prioritat.

Comptem amb tres Cases de Joventut plenes d'activitat, un Espai de

Creació Jove amb una programació estable, una oferta d'Oci Nocturn

alternatiu com és Quart de Nit, i tot això sense oblidar tota la línia de

convenis i subvencions amb les entitats juvenils locals i les actuacions

de dinamització amb grups d'adolescents i centres educatius. 

CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ
Alcaldessa



Per a Quart de Poblet la participació és important i el Consell Jove

i el Fòrum Jove, obert a totes les persones joves del municipi, han

sigut entorns clau per a l'elaboració i desenvolupament d'aquest

Pla Jove. Un pla que és el fruit de nombroses polítiques

transversals dutes a terme en coordinació amb la resta de les àrees

municipals i que, sota la direcció de la Regidoria de Joventut,

ofereixen espais d'informació, assessorament, dinamització i

acompanyament en cada projecte, per a facilitar a totes les

persones joves l'exercici de la democràcia i la participació en la

vida municipal. Tot això de la mà d'un equip humà excel·lent que

ha fet de Quart de Poblet un referent en polítiques de joventut.

Soc conscient que seran molts els nous reptes i necessitats que

hauran d'afrontar-se des de l'Àrea de Joventut. Aquest Pla Jove

serà una eina indispensable per a abordar-los, per això ho hem

dissenyat entre tots i totes, amb la intenció que siga un document

dinàmic i obert.

Estic segura que, l'experiència que ens brinda el camí que hem

recorregut, ens ajudarà a avançar amb il·lusió i intel·ligència

col·lectiva.



CONSUE CAMPOS MALO
Regidora de Joventut

La presentació d'aquest primer Pla Jove de Quart de Poblet és per

a mi, com a Regidora de Joventut, una fita d'especial rellevància

tant en el personal com en el col·lectiu, ja que, com tantes

persones del nostre municipi, també vaig créixer com a jove dins

dels seus diferents projectes. Estic segura que, d'alguna manera,

som moltes les persones que ens sentirem part d'aquest Pla Jove

en realitzar la seua lectura.

Soc conscient del llarg camí recorregut en la política local de

joventut i de la necessitat de continuar avançant. Per això, pense

en aquest Pla Jove com una oportunitat amb la qual continuar

acompanyant a les persones joves en els seus projectes i

iniciatives, facilitant-los recursos i eines per a desenvolupar les

competències necessàries amb les quals assumir reptes de millora

social.

Les persones joves de Quart de Poblet ens aporten molt, són

altruistes, dinamitzen espais, participen i també tenen veu pròpia,

qüestionen, debaten, imaginen, proposen i construeixen. Davant

les diferents necessitats, expectatives i punts de vista, és la nostra

tasca oferir els recursos i espais existents i fer-ho des del

protagonisme jove. L'adolescència i joventut és el temps vital en el

qual les persones desenvolupem més hàbits cívics i en el qual més

capacitat tenim per a la construcció d'utopies necessàries i per a la

implicació en accions de millora de la realitat.



Aquest Pla Jove ha començat amb un rigorós diagnòstic per a

respondre a les necessitats i demandes de les persones joves i ha

comptat amb la seua veu i amb l'aportació de professionals,

famílies, associacions, àrees municipals implicades, i també, com

no pot ser d'una altra manera, amb tot l'equip professional de la

Regidoria de Joventut que, al costat d'altres suports i recursos,

com els oferits per l'IVAJ, hem desenvolupat aquest document, un 

treball conjunt que servirà per a orientar i enfocar la mirada i

així, donar resposta a noves situacions i demandes.

Gràcies a això, el Pla Jove de Quart de Poblet és un document de

treball dinàmic que s'articula entorn quatre eixos d'intervenció: la

protecció i promoció de drets i deures, la transició a la vida adulta,

emancipació i autonomia, la cultura participativa i cohesió social,

i, la innovació, cultura i creativitat.

Amb aquest Pla Jove continuem treballant conjuntament al

costat d'aquells projectes associatius que ja existeixen en el nostre

municipi, especialment amb les propostes juvenils, comptant

sempre amb els millors professionals, reforçant el voluntariat i

l'acció i acceptant també les dificultats com a part del procés, ja

que hem d'apostar per models que construïsquen les bases d'una

participació real i que eduquen en valors democràtics.

Gràcies a totes les persones joves que ens heu permés arribar fins

ací i a totes aquelles que, fareu possible cada nou pas. Aquest Pla

Jove és vostre.
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"Les i els joves ens commovem,

convoquem aquest espai de trobada perquè considerem imprescindibles

espais perquè les persones joves parlen i les adultes escoltem. 

Per a raonar, per a donar raons.

 

Parar, dedicar temps a parlar amb les altres, a escoltar-les, 

és molt revolucionari.

 

Com a jove em sent responsable, 

em sent optimista quan faig coses de profit,

quan el que faig és bo per a les i els altres.

 

Diu Juan Luis Arsuaga que el pessimisme és una excusa per a no fer res, per

a no comprometre's. Pensar que les coses es poden canviar 

és una obligació moral.  En realitat, no hi ha cap raó científica per a dir que

és impossible que les pròximes generacions puguen viure en aquest planeta

vides plenes, felices i en harmonia amb la naturalesa. 

No n'hi ha.

 

El futur sent realista no em preocupa res. No m'alce als matins pensant que

em preocupa del futur i no obstant això, em preocupa tot: la falta

d'informació, la desinformació, la imposició de les creences sobre el

coneixement, la mentalitat de la gent i l'avanç de totes les formes de

totalitarisme, el pensament únic, la perduda de llibertats i drets, la falta de

memòria històrica. Tot això és important, però, en realitat, que més dona tot

el que sapiem si no tenim pensament crític.

 

I després està el passotisme, mirem a l'immediat per a respondre a les

necessitats immediates i del demà, no sabem o no volem saber.

 

Ens espanta el canvi climàtic i ens condiciona 

a l'hora de pensar en el futur.

Patim ecoansiedat.  Molts dels nostres amics i amigues 

estudien per a satisfer a les seues famílies, 

però en realitat no es plantegen res perquè hi ha por al futur.

 

La por al futur genera pessimisme. Aquest pessimisme ens fa passotes. 

És casual o provocat, a qui convé aqueixa por? 

Els mitjans de comunicació marquen al costat del poder el pensament únic

per a marcar la cultura de masses. I davant la por ens mostren superherois,

són personatges que de manera individual lluiten contra el mal, en una

societat insegura, perillosa, distòpica, en mans del crim, en què la gent se sent

espantada. Els superherois lluiten amb els seus superpoders: 

els diners, les armes, les violències i la guerra.

 

I no obstant això hem arribat fins ací, i s'han aconseguit moltes coses perquè

la gent es va mobilitzar.  Necessitem continuar fent-ho i 

necessitem les utopies.
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I de manera més concreta, que necessitem. A moltes professores i professors

en l'institut no els importem, els té igual, no ens donen afecte, l'afecte

desapareix en l'institut igual que en altres espais (afortunadament, sempre hi

ha excepcions). És en aqueixa falta d'afecte on perdem una part de les nostres

possibilitats. Necessitem referents afectius.

 

Encara que es facen moltes coses per als joves, no ens arriben. Perquè no

són nostres. Ens ofereixen molta informació, però no ens interessa. El que ens

interessa en el nostre grup, és el nosaltres. Em relacione dins de cércols,

cadascun és el seu espai, i no de manera orgànica. I els altres són els rars. Fan

falta més llaços i comunitat on créixer, espais segurs.

 

Pensem que són molts els problemes que haurem d'afrontar en el futur i que

necessitem actuar des de ja, però les persones adultes i la política no ens

protegeixen, no protegeixen el nostre món, a ells la crisi climàtica i les seues

conseqüències no els afectarà de la mateixa manera que a nosaltres i no ens

protegeixen, no amb la urgència i la força necessària.

 

Davant totes aquestes evidències moltes i molts de nosaltres optem per

consums, per dinàmiques fast, fast food, fast sex, fast fashion, …, ací el teu

món és una bambolla. I és que les persones joves som minoria, la piràmide

poblacional s'ha invertit, cada vegada importem menys i per això necessitem,

més que mai, organitzar-nos i que les persones adultes ens acompanyen en el

repte d'un món possible.

 

I així continuem dibuixant utopies. Necessitem un imaginari d'utopies viables

per a l'acció. Això no va de ser optimista sinó realista i tindre clar que es pot, es

tracta de saber en quin punt estem i tot el que es pot fer, avançar en aqueix

imaginari del possible.

 

La metamorfosi, com la anomena Edgar Morin, s'està desenvolupant, és el

temps de la transformació necessària. I depén de nosaltres. 

De l'afecte, de la comunitat, de l'amistat. La proposta és radical: 

si creiem que és possible, ho farem. 

El nou món ens genera ansietat, ens espanta en les seues incerteses,

no obstant això, els valors d'aqueix nou ordre mundial que ens espera, 

l'únic possible, són ací, damunt de la taula, 

comunitat, cooperació i afecte entre nosaltres i amb la vida.

La revolució ha començat "

Fragments extrets del conversatori amb joves del Forum Jove, com a part del procés
d'elaboració d'aquest Pla Jove, Quart Jove 19 maig 2022
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PRESENTACIÓ DE 
MOTIUS.

1.

La missió de l'Àrea de Joventut de Quart de Poblet i d'aquest Pla Jove, és la de

detectar necessitats, orientar les polítiques dirigides a les persones joves i actuar

directament amb els i les joves, secundant, dinamitzant, acompanyant i posant al seu

abast recursos i serveis que contribuïsquen a crear les condicions necessàries amb les

quals desenvolupar el seu propi projecte vital en igualtat d'oportunitats, en tots els

àmbits de la seua vida, implicant-se activament en ella i en la seua comunitat.

El marc central de les nostres polítiques d'adolescència i joventut no és un altre que el

de l'educació per a la participació al llarg de tota la vida. Entesa com un procés

integral amb el qual procurem contribuir, des de la infància, a l'adquisició de les

eines necessàries perquè siguen persones autònomes i crítiques, ciutadanes

organitzades comunitàriament, coneixedores i compromeses amb el seu entorn,

implicades en la millora del municipi i que actuen per al bé comú i la defensa dels

valors humans i democràtics.

Des d'aquest marc d'educació per a la

participació, el Pla Jove impulsarà la

política de joventut destinada a facilitar

el procés de transició a la vida adulta des

de l'oci educatiu, la cooperació, la

corresponsabilitat i les cures, incloent-hi

la necessària visió transversal amb altres

àrees i el desenvolupament d'iniciatives

en aquest sentit amb protagonisme jove,

de joves i per a joves, subjectes actius i

objecte d'aquest Pla.
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2. MARC NORMATIU.
Es recullen a continuació les referències normatives d'especial vinculació al present

Pla, entenent que en qualsevol cas s'adequarà en la seua implementació a la

normativa actualment vigent i a la que puga desenvolupar-se, amb especial atenció a

la referida a l'àmbit de la joventut així com a l'àmbit local que supose una implicació

de caràcter intersectorial.

Convenció dels Drets del Xiquet, ONU, 20 de novembre 1989.

Declaració de Lisboa sobre Polítiques i Programes relatius a la Joventut. 1998, 

Conferència Mundial de Ministres per la Joventut.

Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves, 2005.

Estratègia del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament per a la 

Joventut 2014-2017.

Pacte Iberoamericà de la Joventut, 2016.

Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.

Pla d'Acció OIJ 2016- 2021.

Llibre blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, Cooperació 

Espanyola i INAP, 2018.

a) Internacional:

La Resolució del Consell dels Representants dels Estats membres, Consell de 14 de 

desembre de 2000, relativa a la integració de les persones joves.

Llibre blanc de la Joventut. Comissió Europea, 2001.

Carta europea revisada sobre la participació de les persones joves en la vida local i 

regional. Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg, 2003.

Carta Europea de la informació Juvenil d'ERYICA, 29 assemblea general, abril 

2018.

Decisió núm. 790/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 

2004 per la qual s'estableix un programa d'acció comunitària per a la promoció 

d'organismes actius a escala europea en l'àmbit de la Joventut.

Pacte Europeu per a la Joventut. Consell Europeu, 2005.

Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, 

sobre el foment de nous enfocaments en el treball en l'àmbit de la joventut per a 

descobrir i desenvolupar el potencial dels joves, 2016.

b) Unió Europea:
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Constitució Espanyola. Article 9.2 sobre el principi d'igualtat i Article 48, sobre la 

participació de la joventut.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 25.

Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes socials per 

la qual es crea l'Agència Nacional Espanyola per a l'aplicació del programa 

comunitari “La Joventut amb Europa”.

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.

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 

l'adolescència enfront de la violència.

c) Estatal:

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 49, apartat 27.

Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i 

l'Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 

Instrumental i de Subvencions.

Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa 

reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 

Joventut de la Comunitat Valenciana.

Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de 

Joventut. Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de 

la Infància i l'adolescència.

Estratègia Valenciana de la Joventut, IVAJ-GVA, 2019-2023 1.

d) Autonòmic:

Pla d'Infància i Adolescència de Quart de Poblet 2017-2021 2 .

Carta Local de Participació Ciutadana, 29 de gener de 2019 3 .

III Pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones homes 2017 - 2021 4 .

I Pla de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere de Quart de Poblet (2018-2022) 5 .

V Pla Municipal de Drogodependències de Quart de Poblet i Mancomunitat Barri 

del Crist 2018-2021. (Prorrogat 2021-2022) 6 .

e) Local:

1 https://xarxajove.info/es/evj/que-es-la-evj/descarga-la-evj/

2 https://issuu.com/quartjove/docs/pia_2017-2021

3 http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_9535_9.pdf

4 https://dona.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2014/01/III-PLA-DIGUALTAT.pdf

5 https://dona.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2018/03/I-PLAN-DIVERSIDAD-CAS.pdf

6 http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8482_1.docx
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   3. ANTECEDENTS.

La política de joventut de l'ajuntament de Quart de Poblet és punt de referència per a

altres municipis interessats en temes de participació ciutadana i en el treball en

xarxa, i han sigut nombroses les publicacions, trobades, jornades i accions en les

quals s'ha anat compartint i articulant aquesta filosofia, present en un projecte de

municipi associatiu i participat, un poble d'associacions que s'incorpora

transversalment en totes les seues dimensions, quedant reflectit en el protagonisme

que se li ha donat a les persones joves i a les associacions juvenils en la política de

joventut.

3.1.Història de la política local de 
joventut de Quart de Poblet.

El treball en xarxa s'ha desenvolupat en el mateix municipi, al costat del personal

tècnic responsable de les diferents àrees municipals, amb els diferents agents socials

com a centres educatius, AMPAS, associacions d'estudiants, associacions juvenils,

Consell Municipal d'Infància i Adolescència (CMI), Consells Sectorials, amb la  

col·laboració i coordinació de tot el moviment associatiu

juvenil a través del Consell Jove. I també el treball en xarxes

supramunicipals, amb altres administracions i especialment el

desenvolupat al costat de professionals de joventut dels

municipis del territori, històricament en 1993 com a membres

del Consorci Joves.net 7 i des de 2016 amb la Xarxa Jove de

l'IVAJ_GVA 8 .
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Aquest treball en xarxa impulsa a més, la connexió i sinergies entre les pròpies

persones joves, les seues entitats i les administracions, articulant nodes entre les

diferents experiències que suposa ser jove entre realitats, contextos i territoris

diversos.

Tot això, ha sigut possible gràcies a un recorregut vital caracteritzat per la

corresponsabilitat entre l'administració local, la societat civil organitzada i el

conjunt de la població, especialment la més jove, que passem a recollir com a

memòria del futur:

El 19 d'abril de 1979 es realitzen les primeres eleccions municipals després de la

dictadura franquista, sent elegit com a alcalde Onofre Colomer Mateu, que en

1981 entregarà el seu càrrec a Ramón Segarra Asensio; són els anys en els quals

s'aniran constituint i/o legalitzant les associacions i partits polítics.

És en els anys 80 quan se celebren els primers campaments juvenils municipals,

viver de molts monitors i monitores per al temps lliure infantil i juvenil, així, en

1983 es va realitzar el campament de Navalón, 1984 el campament d'Alcossebre,

en 1985 el campament de Guardamar, en 1986 el campament de Menorca, en

1988 el campament de Potes, en 1989 el campament d'Alcossebre, en 1990 el

campament de Viver, en 1991 el campament de Castielfabib...etc; gradualment el

nombre de campaments i l'oferta de places va anar augmentant, sent, en la seua

organització i execució, cada vegada més protagonistes les associacions i clubs

esportius, que a més van començar a organitzar en 1989 els primers Campaments

Urbans.

Serà també durant aquests anys que es realitzen les primeres activitats d'oci i

temps lliure com Anem a la neu i les primeres experiències de mobilitat i

intercanvi europeu, sent emblemàtic en la història d'Europa Jove l'intercanvi de

joves a París, en 1989.

Des d'aquests anys inicials i fins a l'any 1991, assumeixen funcions delegades en

matèria de joventut Vicente Ibañez, Amparo Pérez i Carmen Martínez.
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Al voltant de 1988 es produeix a un fet important en la història de la política de

joventut de Quart de Poblet, la inauguració de la OMIDAJ (Oficina Municipal

d'Informació i d'Assessorament Juvenil) en la plaça de l'església, es crean les

primeres bosses de viatge (ajudes joves per a viatjar) i es convoquen subvencions

a projectes d'associacions juvenils.

Des dels seus inicis, l'OMIDAJ va suposar la creació d'un espai de trobada i

dinamització en el qual “van bullir" una gran quantitat d'iniciatives juvenils de

caràcter transformador, oferint alternatives en matèria d'igualtat, justícia social,

ocupació, objecció de consciència i oci educatiu, des del qual sobretot, es va

acompanyar a les persones joves en la realització de projectes vitals i col·lectius

propis.

LA REGIDORIA DE J0VENTUT
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En 1991 la regidoria de joventut serà dirigida per Francisco Motes. És en aquest

moment, i després d'anys de lluita del moviment d'objectors de consciència i

col·lectius pacifistes que, l'OMIDAJ es converteix en centre de coordinació de la

prestació social substitutòria a Quart de Poblet.

En 1993, les àrees de joventut de set municipis pròxims, geogràfica i

metodològicament parlant, que ja han començat informalment a treballar en xarxa,

constitueixen el consorci Xarxa Joves.net, per a optimitzar el treball tècnic,

desenvolupar i impulsar bones pràctiques en polítiques de joventut i millorar

l'eficiència en l'ús dels recursos.

En 1995 pren possessió com regidora de joventut Carmen Martínez Ramirez, que

en 1999 passarà a ser elegida, fins a l'actualitat, alcaldessa de Quart de Poblet.

Serà en el seu mandat com a regidora quan comencen a gestar-se gran part de les

iniciatives juvenils, centres juvenils, cases de joventut, grups de joves i

associacions diverses, molts dels quals han evolucionat fins a l'actualitat.

Ramón Medina recull el relleu en el càrrec de regidor de joventut i aqueix

mateix any es produeix la inauguració de la Rocksala. Serà rellevat en el seu

càrrec l'any 2003, passant a ser el regidor Juan Medina.

9 http://www.alfredopaya.es/quart.html

L'11 d'abril de 2003 s'inaugura Quart Jove, el nou recurs municipal per a joves i

espai al qual es traslladarà l'àrea de joventut, com a resposta a les necessitats de

les persones joves i dels diferents serveis i projectes en marxa, ja que després de

més de quinze anys tenint com a Centre de Recursos per a la Joventut l'OMIDAJ,

l'àrea de joventut no podia respondre a l'increment de la demanda jove d'espais,

d'informació, d'accés a les noves tecnologies, etc. sense un espai adequat que el

possibilitara.

L'edifici de Quart Jove, és obra de l'arquitecte Alfredo Payá i continua sent, des

de la seua creació, un edifici de referència, en què totes les peces es connecten a

l'interior, permetent ocupacions i usos diversos, de manera dinàmica, sent

reconegut el projecte pels premis Awards, primer seleccionat als premis Fad

d'Arquitectura, 2004 9 .
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UN ESPAI PER A TU 
(EQUIPAMENTS I RECURSOS DE JOVENTUT)
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Actualment és un dels edificis emblemàtics dins de la localitat, un espai viu, que ha

sigut remodelat per adaptar-se a les necessitats i que continua sent ocupat per les

persones joves i les associacions per a la realització dels seus projectes.

En 2004 Quart Jove serà també l'espai des d'on s'impulsen i organitzen grans

esdeveniments importants per a la infància, adolescència i la joventut del municipi,

com la Fireta de Nadal, o un any després les activitats de festes joves, en les quals el

CJQP, Consell Jove, organitzarà el primer Barracó Jove.

Aqueix mateix any comença el Servei d'Orientació Laboral (SOL) i el primer servei

d'assessoria europea per a joves. En 2006, s'inicia la primera aula d'estudi del

municipi i en 2008 s'inicia l'activitat a través de les xarxes socials amb un pioner blog

de Quart Jove.

En 2009 naix un projecte pilot que ha arribat fins a l'actualitat, dins dels programes

de Joves.net desenvolupats en el municipi, el programa Corresponsals, en el qual les

persones joves del municipi són les antenes i nexes d'informació juvenil dins dels

seus instituts.

En 2010, es remodela el Centre Juvenil Barranquet, impulsant el treball que les cases

de joventut desenvolupen amb grups adolescents. Aqueix mateix any, el municipi és

declarat Ciutat Amiga de la Infància i en 2011 es crea la Regidoria d'Infància i

Adolescència, dirigida per Consue Campos fins a hui i que, des de la mirada de la

participació infantil i l'oci educatiu, donarà continuïtat als projectes vitals d'educació

en i per a la participació.

El 25 de març del 2011 obri les seues portes un nou equipament juvenil: l'Espai de

Creació Jove, un laboratori d'experiències i de participació cap a la construcció

audiovisual, cultural i creativa, que acollirà el naixement d'importants projectes

juvenils audiovisuals i culturals.

En 2012 el Centre Juvenil La Cebollera i la Casa de Joventut L'Amagatall es

traslladaran a noves ubicacions i aniran transformant-se en els seus projectes per a

respondre a noves necessitats.

En 2013, es realitza el programa Trenquem Barreres, una col·laboració

intergeneracional entre entitats juvenils i persones majors. També es crea el

programa Q-art en viu per a respondre a les inquietuds artístiques de les persones

joves, i es posa en funcionament l'oficina per la convivència de MCI (Moviment

contra la Intolerància).
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UN LLOC PER A LA REFLEXIÓ 
(CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS)
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També es publicarà el primer Pla d'Infància i adolescència (PIA) 2013-2017 del

municipi. Quart Jove començà a expedir Carnets Joves en 2014 per a les persones

adolescents i joves del municipi a través d'un conveni amb l'Institut Valencià de

Joventut (IVAJ).

En 2015 assumeix la direcció política de l'àrea de Joventut, Borja García.

En 2016, és rellevat per Consue Campos, que actualment continua com a regidora

dirigint l'àrea de joventut, a més de l'àrea d'Infància i Adolescència i la de Participació

Ciutadana, entre altres. Totes elles situades en l'espai de Quart Jove amb un eix

vertebrador comú, l'educació per a i des de la participació al llarg de tota la vida.

El responsable tècnic de joventut, Jesús Martí, és nomenat Secretari Autonòmic de

l'IVAJ en 2015 i Director General de Joventut en 2017. La política de joventut de

Quart de Poblet desenvolupada ha continuat evolucionant sent actualment un

referent de participació juvenil i d'actuacions en el marc de l'oci educatiu 10 , gràcies

al recorregut mantingut des dels seus inicis.

És el moment en què el

INFORUM_IVAJ realitza la

declaració d'Oci Educatiu;     

 l'Ajuntament de Quart de

Poblet s'adhereix a ella

aqueix mateix any.

En 2016 s'inicia la col·laboració amb la Garantia Juvenil i es desenvolupen les

ajudes Ser Jove i acompanyament per al foment de projectes juvenils d'educació

en valors i Aprenentatge Servei (ApS), albergant, a partir d'aquest moment i de

manera  continuada, la trobada autonòmica d'ApS en la CV.

10 Declaració d'Ocio Educatiu, València 2016.

https://ivaj.gva.es/documents/164427600/164

429747/declaracio_OciEducatiu.cs.pdf/7ee24c

4c-865f-477d-8f73-47eb36bf1747
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Es realitza, a més, la primera edició del programa Jove Oportunitat (JOOP) al

costat de l'IVAJ, i es realitza la "I jornada de formació en valors en temps d'oci educatiu".

En 2017 es creen i convoquen les ajudes al transport per a joves estudiants, es realitza

la primera enquesta jove de festes i tenim en compte la demanda de les persones

joves s'organitza el Carnestoltes Jove, com a esdeveniment festiu lliure d'alcohol dins

del dia de paelles. També aquest any, dins de la programació de festes joves a la

proposta de joves en l'enquesta, es realitza la primera Holi Quart.

En 2018 es realitza el primer Fòrum Jove 11 del municipi, un nou espai per a la

participació juvenil obert a totes les persones joves, de comunicació directa entre les

persones joves, associacions i l'equip de govern i que enriqueix i implementa l'escolta

activa en el disseny d'actuacions de l'àrea, i que serà imprescindible en el

desenvolupament d'aquest Pla Jove.

Es posa en marxa novament el servei Europa Jove per a atendre les demandes i oferir

assessorament i acompanyament a les persones joves a Europa, la mobilitat, els

intercanvis i el Cos Europeu de Solidaritat (CES) 12 . El CIAJ (Centre d'Informació i

Dinamització Juvenil) de Quart Jove entra a formar part de la Xarxa Jove impulsada

per l'IVAJ.

També enguany s'inaugura el Skate Park, un projecte desenvolupat els anys previs a

través de la participació de grups joves skaters i la participació del CMI i de les

persones joves del Centre Obert. A més, en 2018 es realitza la remodelació i

adequació de l'antic espai APK i es condiciona i dota per a albergar el centre juvenil la

Cebollera i l'Esplai Sambori, reobrint-se al setembre amb la participació i programació

dels grups estables juvenils.

En 2019 l'Ajuntament de Quart de Poblet rep el reconeixement de l'IVAJ com bona

pràctica en l'àmbit de la joventut pel Fòrum Jove.

Comencen a realitzar-se una major quantitat de projectes europeus Erasmus+ amb la

participació de joves, s'incrementen les subvencions rebudes per a això i es rep per

primera vegada a dues persones voluntàries del Cos Europeu de Solidaritat (CES) que

resideixen en el municipi i realitzen el seu voluntariat en els diferents programes de

joventut i faciliten grups de conversa jove en francés i anglés. Un grup estable de

joves realitza un projecte europeu i intercanvi sobre violència de gènere.

11. Reconeixement per  l'IVAJ del "Fòrum Jove" com bona pràctica en l'àmbit de la joventut 2019.

https://ivaj.gva.es/documents/164427600/164429827/F%C3%B2rumJoveQuartPoblet.pdf/280cd3ae-5296-431e-

92a2-bd8e99aea20c

12.  https://quartjove.quartdepoblet.es/europa-jove
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Aquest any es remodela i habilita l'accés a la planta -1 de l'edifici i s'adequa com a

Espai Expositiu, un espai en el qual albergar i facilitar projectes personals o col·lectius,

destinat a la creació artística i exposició d'obra, de persones joves creadores o de

contingut jove.

2020 és l'any de la pandèmia i el treball realitzat se centra en l'atenció a les

necessitats de les persones. Durant aquest període el treball realitzat és molt intens;

es fica en marxa una campanya, a través de joves.net, per a la conscienciació i l'ús de

mascareta de les persones joves Súper-trellat, el power que atura el bitxo 13 , també a

nivell municipal es realitza una campanya de comunicació dirigida a evitar

l'estigmatització de les persones malaltes.

Durant el temps de confinament i tancament dels espais d'oci educatiu i entitats

juvenils es fa un important esforç d'adequació de la dinamització a través de les

xarxes socials i els grups estables mantenen els projectes i trobades de manera no

presencial. Es manté el contacte amb les persones joves i s'intensifiquen els serveis

d'atenció telefònica i mecanismes d'escolta per a atendre les necessitats de les

persones més joves.

2021 comença amb un procés d'escolta a les persones joves per a valorar l'impacte de

la pandèmia en la seua vida. S'intensificaran les actuacions dirigides a recuperar la

participació juvenil i es prestarà especial atenció a l'obertura de centres en condicions

de seguretat tant física com emocional.

Es realitzaran diferents estudis i consultes i s'analitzen les necessitats, inquietuds,

enquestes #joveresponsable, diversos fòrums joves, trobades i conversatòris destinats

a compartir els ánálisis realitzats i al procés de treball participat present en

l'elaboració d'aquest Pla Jove.

L'Ajuntament de Quart de Poblet rep en 2021 un nou reconeixement de l'IVAJ com

bona pràctica en l'àmbit de la joventut per Quart de Nit 14 , un programa referent d'oci

nocturn alternatiu que es desenvolupa a través de un grup estable de joves de la casa

de joventut, des de 2006.

13 https://www.joves.net/novetats/i/94738/1835/super-trellat-el-power-que-atura-el-bitxo

14 https://www.youtube.com/watch?v=hGiA01x2rdM
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A conseqüència dels diferents estudis de necessitats i l'anàlisi d'informes i dades

més àmplies, des de la Xarxa Joves.net, es dissenya i organitza Joves.sex, un

servei professional i especialitzat en l'assessorament sexual a joves mitjançant

atenció en línia, telefònica i també presencialment a través tallers i actuacions

en els instituts del municipi i grups de joves, responent així a la creixent

inquietud referent a l'educació sexual, les relacions afectives positives, el

respecte a la diversitat i les necessitats de noves masculinitats que, actualment,

existeix en la comunitat.

Igualment en resposta a les necessitats detectades s'està desenvolupant en

aquests moments una campanya destinada a la prevenció del discurs de l'odi, el

racisme i la xenofòbia, dirigida a les persones més joves i que veurà la llum

aquest 2022.

En conseqüència totes les actuacions presentades en aquest Pla Jove, són resultat

del recorregut i experiència acumulada i de l'escolta activa i permanent les

persones joves, a les entitats juvenils i les persones adultes implicades, romanent

obertes a les necessitats canviants i dinàmiques que, sobre la base de la realitat,

les persones joves vagen requerint.

Quart Jove
Espai de 
Creació 

Jove Cases de Quart

CIAJ

Europa
Jove

 
Espai 

Qworking

Espai 
3.0
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Joventut 

la 
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Centre de 
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UN LLOC PER ACOMPANYAR 
(SERVEIS D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ JUVENIL)
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3.1. Sóm perquè vam ser, 
                    seran perquè som.

Resulta impossible contar la història completa dels grups de joves del municipi,

del moviment associatiu juvenil i de la gran diversitat de projectes i

experiències que han anat evolucionant de manera molt diversa fins a

l'actualitat.

Gran part de les persones avui adultes del municipi hem crescut i aprés personal

i professionalment gràcies a la nostra experiència dins del moviment associatiu

juvenil de la política local de joventut dels primers anys de la democràcia.

Aquesta experiència contínua en els diferents grups de persones joves

organitzades, centres juvenils, casa de joventut, col·lectius i associacions

juvenils, continuen actualment donant forma als seus projectes i iniciatives;

hem aprés que aquestes xicotetes iniciatives i els processos que generen,

suposen un enorme benefici tant per als qui participen d'elles com per al conjunt

de la comunitat, incidint en el bé comú i en la nostra identitat com a poble.

És per això que aquesta línia de temps, 

incompleta i breu, queda oberta a tot el 

que va succeir i a tot el que succeirà 15 .

15 Enviar aportacions a la història/línia del temps a l'email:

joventut@quartdepoblet.org



UN LLOC PROPI 
(EDUCACIÓ PER I DES DE LA PARTICIPACIÓ)
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Per a possibilitar-ho, l'ajuntament de Quart de Poblet, ha acompanyat durant 

 aquest temps a les persones joves, mitjançant el model de gestió cívica 16,

establint convenis de col·laboració amb entitats juvenils per a la gestió i

dinamització d'espais i recursos que, han suposat el desenvolupament de molts

projectes emblemàtics de participació juvenil, desenvolupats al costat del Consell

de la Joventut de Quart de Poblet (Consell Jove) i a entitats històriques com

l'Associació prorock APK, AFOCEJ, La Marxeta, Júniors, Cultural Quart, Sensesoles,

Imagina’t un altre món, Cremant Muses, Esplais Valencians, Impuls, Jocs Quart,

Escola de Cases i la Federació Valenciana de Cases de Joventut, etc.

Des d'aquest model d'educació per a i des de la participació, són les pròpies

persones joves les protagonistes d'aquesta política, posant de manifest i fent

valdre els seus interessos, opinions i demandes davant les persones responsables

de l'àrea de joventut.

16 La gestió cívica es un instrument de participació ciutadana per el qual s'atribueix a una entitat sense

ànim de lucre la gestió d'activitats, equipaments i serveis municipals susceptibles de gestió indirecta.

 Article 19, Carta de Participació Ciutadana de Quart de Poblet 2018.
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Recollim a continuació alguns d'aquells projectes que ens fan pensar-nos i somiar

amb inèdits viables, sabent que són possibles perquè l'experiència així ho ha 

 demostrat:

1979, es crea l'Associació Cultural Quart (ACQ), i algun temps després es funda el

primer centre Júnior de Quart de Poblet.

Es constitueix AFOCEJ (Associació de foment i creació d'ocupació juvenil) que en

1988 participa en la constitució de la Xarxa Aranya a nivell estatal, l'any 1989 es

crea la revista Al carrer de l'associació Cultural Quart.

1991, es continua apostant per la dinamització de la joventut amb la creació del

grup d'animació de 9 a 14 anys de la ACQ i s'impulsa el 1er Campament Urbà

conjunt entre ACQ i l'ajuntament de Quart de Poblet.

1992, es constitueix el Consell de Joventut de Quart de Poblet (CJQP), actualment

Consell Jove, que vertebra i cohesiona a les incipients associacions juvenils del

municipi, aquest any també es crea Esglai Teatre, i naix una Nit Folk.

1993, naix l'associació Movimiento Contra La Intolerancia (MCI).

1994, es crea la Federació de Cases de Joventut de la CV i s'obrin les Cases de

Joventut de la Cebollera (en Av. Ramón y Cajal) i l'Amagatall (en la C/Filomena

Valldecabres), articulant la xarxa de Cases de Joventut de Quart de Poblet, que

actualment suposa una important aposta pel model d'oci educatiu, la gestió cívica

i el protagonisme de les persones joves en el seu temps lliure.

En els seus inicis suposa l'obertura i activitat continuada de la casa de joventut La

Cebollera que, en 2006 passa a ser centre juvenil (reubicat en dues ocasions (2012

i 2018) i remodelat en la seua ubicació actual en 2018, el centre juvenil

Barranquet (des de 2004) i la casa de joventut l'Amagatall (1994, que va canviar

d'ubicació en 2012), impulsant actuacions i projectes referents com el Gran Joc

Solidari 17 , JESTA o  Quart de Nit 18 , i incorporant uns altres com els

d'Aprenentatge Servei 19.
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17 El joc solidari. Revista «Cuadernos de pedagogía» en 1996 en el n.º 249. https://lafederacio.org/jocsolidari/

18 Reconeixement per l' IVAJ de "Quart de Nit" com bona pràctica en l'àmbit de la joventut 2021.

https://xarxajove.info/media/nc3hpjoa/paneles-inforum-2021-definitivos-06.pdf

19 Grupo Territorial ApS_CV: https://apscomunitatvalenciana.net/



El projecte de Cases de Joventut de Quart de Poblet ha sigut la pedrera

emancipadora d'entitats juvenils que, en la seua trajectòria vital han

desenvolupat projectes associatius i professionals que han suposat un important

impacte i actiu per al municipi.

1995, se celebra per primera vegada Tots al carrer de la FCJCV.

1996, es realitza el 1er Setembre Jove del CJQP, que serà l'inici de paelles i un any

més tard el primer intercanvi de joves per la pau entre persones joves 

 colombianes i espanyoles organitzat per l'ajuntament i la FCJCV, que aquest

mateix any signen un conveni de col·laboració.

1998, un grup estable de joves constitueixen l'associació Pro-Rock Quart-APK,

generant en els següents anys importants actuacions entorn a la música rock,

impulsant grups musicals juvenils i organitzant-se entorn a una sala d'assajos i

concerts.

1999, es constitueix Bona Gent, altre grup de joves que desenvolupen durant anys

projectes de temps lliure al costat de persones joves amb diversitat funcional.

2000, es produeix l'obertura del centre juvenil Cap i Cua.

2001, un grup estable de joves de cases, realitzarà el primer Rol en Quart, un

esdeveniment creat com a punt de trobada per a les persones interessades en els

jocs de taula, amb el rol com a principal motivació.

2003, un altre grup estable de cases de joventut organitzarà la primera jornada

dels Jocs d'Estratègia i Tauler (JESTA). També de la mateixa manera es crea

l'associació Juvenil Opendoors, dedicada especialment als intercanvis europeus.
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2005 es desenvolupa també Otakuart, un esdeveniment lúdic, megasaló de 

"manga" que naix d'un grup estable de joves, des de la 

C.J. Amagatall, i que comptarà amb nombroses edicions.



A més, joves de la FCJCV realitzen la seua primera edició del programa d'oci

nocturn i alternatiu Quart de Nit, més endavant, en 2007 ho faran a través de

l'associació Imagina't un altre món, i més endavant, en 2012 es constituirà

Sensesoles que prendrà el relleu. Actualment el projecte contínua amb un grup

estable de joves de la casa de joventut l'Amagatall.

Aquests grups de joves també iniciaràn projectes relacionats amb la cooperació i

la solidaritat com el Gran Joc Solidari, que continua en la actualitat.

2006, també amb origen al moviment juvenil sorgit des de les cases de joventut

es crea l'associació Impuls, amb una gran implicació en projectes d'oci i temps

lliure, com va ser en els seus orígens Trenquem Barreres.

2008, es creen els Esplais que des dels seus inicis desenvoluparan actuacions i

projectes d'oci educatiu amb xiquetes, xiquets i adolescents; s'articula el primer

d'ells a Quart de Poblet, Esplai Somriure, al qual anys després se li sumarà Esplai

Sambori.

2010, es constitueix l'associació Cremant Muses, el grup nascut també a través del

projecte de cases, aportarà una enorme riquesa en projectes creatius i

especialment audiovisuals, participant de projectes com Quartmetratges en 2010 i

anys successius o desenvolupant esdeveniments emblemàtics com van ser Dins

del laberint en 2011 o Rocky Horror Quart Show en 2012, espectacles de

participació del públic en els que es van desenvolupar a més propostes noves de

crowfunding.

En 2012 es crea l'associació Jocs Quart que, des d'aquest moment organitza i

consolida l'esdeveniment de JESTA (Jocs d'Estratègia i Tauler).

2013, any es crea la Divina Comida, que tindrà un paper molt important en la

programació del Setembre Jove i que ha organitzat, des dels seus inicis com a

grup estable, el Menja't Quart, projecte present fins ara en les festes locals.

2017 es constitueixen grups joves en la de la SAM l'Unió, Quart per l'Esport i

Associació Lluerna, incorporant-se al Consell Jove i al desenvolupament de nous

projectes juvenils.
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UN LLOC PER TROBAR-SE 
(ACTUACIONS GRUPALS I ESDEVENIMENTS)

32



Al mateix any, La Divina Comida juntament amb el Consell Jove assumeix

l'organització del Carnestoltes Jove. Entre 2019 i 2022 es desenvolupen

actuacions amb diversos grups estables que s'han incorporat a associacions

d'estudiants dels IES, grups d' ApS i UVES (Unitats de Voluntariat d'Estudiants)

integrats en FADES (Federació d'Estudiants de Secundària), existeixen nous

grups estables de joves projectes com Quart de Nit, Joc Solidari i liderant

intercanvis i projectes europeus, és moment de projectes emergents que

responguen a noves inquietuds i necessitats.

Seran aquests espais compartits els que definiran nous passos en aquesta línia

del temps, sent conscients dels reptes i necessitats que planteja actualment

l'associacionisme juvenil i el protagonisme de les persones joves en el seu

articulat.
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4. PRINCIPIS RECTORS.
D'acord amb el marc normatiu i de referència actual en polítiques de joventut, sent

instrument fonamental d'aquest desenvolupament l'Estratègia Valenciana de la

Joventut, són principis rectors d'aquest Pla Jove:

a) Integralitat, transversalitat i proximitat:
Considerant a les persones joves des de la seua diversitat, globalitat i des de la

multiplicitat d'aspectes que afecten a la seua vida quotidiana, atenent

interrelacionalment les seues necessitats físiques, afectives i socials, alhora que,

responent coordinadament i transversalment entre les diferents àrees d'actuació

incorporant les mirades i les experiències de les mateixes persones joves i dels

diferents agents i serveis presents en el territori, consensuant un punt de partida i

uns objectius comuns.

En considerar aquesta integralitat es considera a més, la necessària continuïtat i

acompanyament a les respostes oferides durant la infància, especialment en els

moments de transició propis de l'adolescència afavorint itineraris segurs i

empoderadors.

b) Participació Jove:
A més del marc central d'aquest Pla i principi rector, la participació de les persones

joves és un àmbit preferent en el disseny i desenvolupament de totes les actuacions,

el que suposarà l'estímul i el suport a iniciatives juvenils, l'obertura a les diferents

opcions per a la cogestió de serveis i programes, facilitant l'accés als recursos

necessaris per a això i els processos de participació juvenil, la promoció de

l'associacionisme, el voluntariat, els grups de joves i el suport al Consell Jove (CJQP).

El foment de polítiques de promoció de la participació jove és una eina clau per a

l'efectivitat de drets i deures, convertint els àmbits en els quals les persones joves

desenvolupen els seus projectes en escoles de democràcia i sent aquesta participació

garant en l'exercici de drets i l'adopció de responsabilitats ciutadanes.
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c) Cogestió i protagonisme jove:
El protagonisme jove implica assumir l'aprenentatge com a element necessari en totes

les actuacions, creant els recursos necessaris perquè les persones joves desenvolupen

idees, projectes, programacions, campanyes i activitats amb el nivell de protagonisme

que decidisquen i amb l'acompanyament necessari per a propiciar l'experimentació,

l'assaig-error en els processos, la construcció de solucions i d'una agenda pròpia en

resposta als seus interessos i orientada a la millora de la comunitat amb vocació

pública.

Per a això, serà necessari articular els diferents recursos de manera que impulsen

aquests projectes garantint la interlocució i vincle amb les persones joves,

acompanyant i promovent, i subsidiàriament 20 , afavorint la gestió cívica 21 de les

persones joves i els seus col·lectius d'aquests projectes.

d) Igualtat en les diversitats:
Des de l'àmbit local i el treball de proximitat, partint de la consideració d'igualtat de

tracte i oportunitats a totes les persones joves, considerant-les com a diverses,

joventuts úniques amb multiplicitat de perfils, intersectorialitats i singularitats,

considerant la riquesa que aquesta suposa per a incloure tota la diversitat cultural,

funcional, de gènere, sexe, afectiva, lingüística, estètica, ideològica, social, entre altres,

i afavorint una societat inclusiva basada en el bon tracte, la igualtat, el suport mutu i

la cohesió social.

e) Promoció i efectivitat de drets i deures:
Les actuacions i metodologia recollides en aquest Pla, deuran, dins del marc

competencial del municipi, garantir a totes les persones joves l'adequat

compliment dels seus drets i deures ciutadans que aquests comporten. En aquest

sentit són drets de totes les persones joves, els Drets Humans, així com els

recollits en la Constitució Espanyola i en la Llei de Polítiques Integrals de

Joventut 22 .

20 Conclusions del Consell CEE sobre el paper del treball amb els joves per a fer costat al desenvolupament en els

joves d'habilitats per a la vida que faciliten la seua transició amb èxit en l'edat adulta, la ciutadania activa i la vida

laboral (2017/C 189/06). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:189:FULL&amp;from=IT. 

Subsidiarietat (RAE): Principi relatiu a reduir l'acció de l'Estat al que la societat civil no pot aconseguir per si

mateixa.

21 Carta de Participació Ciutadana de Quart de Poblet 2019. Art 19. pag. 22

http://www.quartdepoblet.org/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9535_1.pdf

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

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2017/L_2017_15_ca_L_2021_07.pdf
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f) Justícia social:
Perquè totes les persones joves tinguen accés a les condicions de benestar i

felicitat necessàries per a garantir la seua adequada maduració i

desenvolupament, oferint les ajudes i suports necessaris per a això. I establint

mecanismes preventius i/o compensadors de situacions de risc o de

vulnerabilitat, considerant, a més el protagonisme jove a l'hora de respondre als

problemes que els afecten i el seu paper en les transformacions necessàries per a

fer efectiva la justícia social.

En aquest sentit es consideraran d'especial atenció l'erradicació de totes les

formes de violència, la igualtat efectiva d'oportunitats, la despatriarcalització, la

cultura de les cures, la inclusió i la protecció mediambiental, coherentment amb

els ODS 23 i l'AU2030 24 .

g) Dinamisme i obertura:
Aquest Pla Jove és una eina dinàmica i viva en la qual recollim l'experiència i

aprenentatges generats per les polítiques de joventut en el municipi, les

generades gràcies al treball en xarxa, les i els professionals de joventut i a les

aportacions de les pròpies persones joves i les entitats juvenils del municipi,

evitant postures i anàlisis adultocentristes.

La seua implementació ha de considerar-se oberta i dinàmica recollint la

informació de l'Observatori Valencià de la Joventut 25 , l'avaluació

sistematitzada i contínua, l'escolta activa i permanent als seus protagonistes per

a donar resposta a les canviants necessitats d'aquestes.

23 Objetius de Desenvolupament Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/

24 Agenda Urbana 2030. https://www.aue.gob.es/

25 http://observatorijove.info/
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5. RECURSOS I EQUIPAMENTS
ESPECÍFICS PER A JOVES.

Quart Jove és el centre que vertebra els 

recursos per a joves de Quart de Poblet. 

Un espai ampli, obert i accessible amb 

diversos espais diferenciats, pensats per a 

la dinamització d'activitats diverses i 

col·lectives.

L'edifici consta de quatre plantes, que al 

seu torn estan clarament dividides en

dues zones, una destinada a la ubicació de 

llocs de treball i punts d'atenció a la 

ciutadania i una segona zona de sales de 

caràcter polivalent, amb la distribució 

següent:

5.1. Quart Jove

Quart Jove.

Espai de Creació Jove.

Centre Juvenil La Cebollera.

 Casa de Joventut l’Amagatall.

 Centre Juvenil Barranquet.

Són recursos i equipaments de l'àrea de joventut per a les persones joves de

Quart de Poblet:

       Carrer de la Torreta 1

       Carrer del Molí 19.

       Avinguda Ramón y Cajal 13.

        Carrer Adolfo Giménez del Rio y Tasso 6.

        Carrer Roger de Flor 7.
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Sala de reunions Espai Expositiu

Oficina Consell Jove Magatzems

  

Centre d'Informació i
Dinamització Juvenil

Espai 3.0Espai Xarxa Jove

Espai Joves.net

  

 Sala multiusos

 
Consell Local de Participació

Ciutadana

 

Consell Jove

Consell Municipal d’Infància

Zona d'oficines  

Regidoria Espai Qworking

Coordinació tècnica

Europa Jove

Terrassa

PLANTA SUBTERRÀNEA

Zona d'oficines Zona polivalent

PLANTA baixa

Zona d'oficines Zona polivalent

PLANTA primera

Zona d'oficines Zona polivalent

PLANTA segona

Zona  polivalent

També compta amb dues plantes intermèdies entre la planta baixa i la primera 

planta on es troba el jardí. L'edifici disposa d'accés WiFi.

L'Espai de Creació Jove és un lloc de trobada, aprenentatge i intercanvi de

coneixements on les persones joves, amb inquietuds creatives poden desenvolupar-

la fent ús de mitjans que, sovint, són de difícil accés.

Són espais amb usos alternatius i polivalents, llocs on experimentar i on exercitar

tècniques artístiques i desenvolupar-se en el món multimèdia; espais que permeten

el seu ús com a llocs de reunió, d'oci creatiu, amb la possibilitat de la seua reconversió

en sala de concerts, projeccions, exposicions o qualsevol altra manifestació artística.

5.2. Espai de Creació Jove.

Registre d'Associcacions

Participació Ciutadana

Dinamització d'Infància i 
Adolescència
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Centre Juvenil La Cebollera

Centre Juvenil Barranquet

Casa de Joventut L’Amagatall

Les Cases de Joventut de Quart de Poblet es troben gestionades per la Federació

Valenciana de Cases de Joventut (FCJCV), una organització no lucrativa amb

entitat jurídica pròpia, que es dedica a la realització de projectes joves i que

reuneix les primeres Cases de Joventut de Quart de Poblet, que es van federar,

al costat d'unes altres del territori valencià, l'any 1994. L'entitat possibilita la

gestió comuna per a tots els projectes, facilitant el dia a dia dels grups joves,

l'organització i l'aplicació de metodologia d'oci educatiu.

Les Cases de Joventut són un lloc on les i els joves es troben i conviuen,

aprenen a organitzar-se entorn de grups d'interés per a respondre a les seues

inquietuds i, amb l'acompanyament d'animadores i animadors professionals,

desenvolupen activitats de manera autònoma, oferint una gran diversitat de

tallers i activitats d'oci educatiu, música, ecologia, feminisme, jocs de taula,

temps lliure...

Per a respondre a aquestes inquietuds i propostes, els espais s'articulen en

centres juvenils (persones joves adolescents) i casa de joventut (persones joves

adultes). Així:

5.3. Cases de Joventut.
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5.4. Equip humà.
L'equip humà que conforma l'Àrea de Joventut, englobat sota el nom de Quart

Jove, està conformat per personal funcionari, personal de programes, diferents

serveis i personal dinamitzador de les diferents entitats i col·lectius

participants, incloent-hi animadores i animadors de joventut professionals i

voluntàries, la qual cosa suposa un articulat divers i dinàmic, organitzat entorn

del següent organigrama:

5.5. Programes, serveis i actuacions: 
el model d'oci educatiu.

Els programes, serveis i actuacions que presentem, els emmarquem en un model

d'educació no formal, des de la participació juvenil, en el qual s'aprofiten els

espais d'oci educatiu i temps lliure per a propiciar l'educació en valors,

l'apoderament de la persona jove i l'assumpció de valors democràtics. No es

pretén caure en el tòpic de reduir a la joventut a l'oci consumista, sinó de

generar processos d'oci educatiu, aprofitant els seus entreteniments, habilitats i

el seu compromís social, la qual cosa genera un gran potencial per a la

participació i el seu apoderament, un increment de les seues habilitats socials,

un gran dinamisme social i el enriquiment en l'entramat ciutadà local.

Regidoria de Joventut 

àrea tècnica oci 
educatiu 

coordinació 
tècnica i 

administració 

Personal 
tècnic de 
joventut 

personal de 
dinamització i
informació 

juvenil 

Animadors/es 
professionals 
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Usuàries i usuaris: 

Persones joves consumidores: 

Aquelles persones joves que participen amb un cert nivell d'assiduïtat en

activitats i en els serveis oferits per les associacions i entitats.

Són les persones joves que assisteixen a l'activitat realitzada per

l'associació de manera ocasional.

 Líders i lideresses juvenils:

 Activistes:

Joves de grups estables:

Aquests nivells de participació són

Persones joves compromeses i implicades, amb gran capacitat de treball,

susceptibles de participar en una estructura juvenil amb lideratge i de

generar sinergies i atraure a altres persones joves.

Persones joves actives, amb gran capacitat de treball i d'implicació, amb

predisposició al treball comunitari i a generar xarxes.

Persones joves que participen de manera contínua en una activitat amb

un cert nivell de compromís.

La participació de les persones joves, com en la resta de la societat, s'emmarca

dins dels seus interessos, de la seua formació, del seu temps lliure, del seu

compromís social i la seua trajectòria vital, propiciant això diferents nivells de

participació, tant a nivell personal com en els nivells més elevats, el col·lectiu i el

associatiu.

Totalitat de les persones joves: 

Són totes les persones joves que corresponen al nostre municipi i que

podrien participar en les nostres activitats.
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Activitats de direcció:

Activitats de tasca: 

Activitats de grup: 

Activitats d'ús: 

Activitats de consum: 

Relacionades amb la direcció i la gestió d'una associació de

manera diària o setmanal, les realitzen joves que assumeixen

tasques de lideratge, més compromeses i compromesos, per

exemple la coordinació d'una reunió.

Suposen assumir responsabilitats concretes en l'associació,

decidides en un grup estable de treball, assumint

responsabilitats com, per exemple, les xarxes socials de

l'entitat.

Aquestes activitats són les regulars que realitza una associació

dins d'aquesta, com preparar el material per a una activitat.

Aquestes activitats aniran 

destinades a les persones

usuàries que poden existir

entorn de l'activitat de 

l'organització, i que

suposen una assistència 

continuada, com seria per 

exemple, un taller de cuina.

Són activitats obertes i dirigides 

a qualsevol jove que vulga

participar, com per

exemple seria l'assistència a un esdeveniment d'oci nocturn.

Una vegada establida aquesta distribució i en funció dels interessos de 

 participació i implicació de les persones joves, és important dotar d'activitats 

 apropiades a cada nivell d'interés. D'aquesta manera podem establir un

esquema de les diferents activitats que podem oferir a una persona jove.
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NIVELL 0: Destinat al primer contacte, recepció de demandes,
interessos i inquietuds, serveis d'informació, acompanyament,
ajudes i esdeveniments destinats a la totalitat de la població jove amb
independència del seu nivell d'implicació.

Actuacions:
CIAJ, Xarxa Jove, serveis i

recursos d'informació i
dinamització juvenil.

Carnet Jove.
Garantia Juvenil.
Informació serveis, recursos i
actuacions municipals.
Ajudes i beques.
Espai 3.0.
Espai Expositiu.
Espai de Creació Jove.
Servei d'orientació: Joves.Sex.
Servei Europa Jove.
Servei d'assessoria associativa.
JOOP.
Xarxes socials.
Grans events:.festes, festivals, Fireta de
Nadal...
Observatori de Joventut.
Formació MAT i DAT.

NIVELL 1: Campanyes (amb suport o no de cartells, vídeos, xarrades,
dinàmiques, jocs, supòsits imaginaris o reals...) actuacions totes de
curta duració. Faciliten que, les persones, en el seu temps lliure,
puguen decidir entrar en un procés d'oci educatiu.

Inclouen xarrades, dinàmiques, tallers o cursos, sobre igualtat, medi
ambient, solidaritat, prevenció en addiccions… tant realitzats en el
temps lliure com dins dels centres educatius amb agents externs).

D'acord amb aquesta estructura dels diferents nivells de participació i implicació

de les persones participants, i juntament amb la continuïtat de l'actuació i amb

el grau de treball dins d'un grup d'iguals, es presenten a continuació els principals

programes, serveis i actuacions, ordenats entorn de quatre nivells de treball, de

menor a major grau per al desenvolupament de l'oci educatiu:
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També, els tallers de temps lliure d'iniciació en alguna temàtica
diversa (parkour, grafitis, xarxes socials, comunicació audiovisual,
ball…) i les programacions d'activitats d'oci nocturn.

Actuacions:
Programes i campanyes de
sensibilització, motivació i
conscienciació.

Quart a l’escola.
Joc Solidari.
Eines.
Tallers Joves.Sex.
Prejudice Collection.
Practica Salut.
Horta Neta.
Programació Quart de Nit.
Esplai associatiu.

NIVELL 2: Les intervencions de treball en grup, no protocol·litzats
educativament, que promouen habilitats esportives, culturals,
tecnològiques-digitals, artístiques..., que ofereixen alternatives a l'oci
de consum i que, amb una duració mitjana, ofereixen al grup d'iguals
espais en els quals es descobreixen inquietuds i interessos.

S'inclouen ací programacions culturals i recreatives d'entitats
festives, esportives o culturals (amb acampades, muntatges
d'espectacles, excursions...) i l'activitat continuada de grups
informals, amb lideratge per part de alguna figura educativa,
que s'organitzen per a fer activitats diverses (com són grups joves de
festes, bandes de música, falles...).

Actuacions:
Acompanyament del
treball grupal no planificat
com educatiu.

Convenis de col·laboració.
Subvencions a projectes i entitats
juvenils.
Servei jove d'assessoria associativa.
Formació associativa.
Cessió d'espais i recursos.
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NIVELL 3: Els processos d'oci educatiu: intervencions al temps lliure,
continuades amb un mateix grup i amb planificació educativa de
caràcter transformador i crític.

L'oci educatiu es dona en el temps lliure on qualsevol procés educatiu
en les competències bàsiques necessita sustentar-se en la lliure presa
de decisions responsables de les persones participants.

Actuacions:
Actuacions continuades,
amb acompanyaments
professional,
intencionalitat educativa,
metodologia de l'animació
sociocultural, treball en
grup i nivell d'implicació
de les persones que
participen, en referència a
la presa de decisions i
l'aprenentatge per a
l'organització d'activitats.

Grups adolescents Esplais Somriure i
Sambori.
Cibercorresponsals.
Corresponsals Juvenils.
Centre Juvenil Cebollera.
Centre Juvenil Barranquet.
Casa de Joventut l’Amagatall.
Grup estable Quart de Nit.
Grups de projectes ApS.
UVES, unitats de voluntariat
d'estudiants.
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POBLACIÓ JUVENILPOBLACIÓ JUVENIL
TIPOLOGÍATIPOLOGÍA  

D'ACTIVITATS/IMPLICACIÓD'ACTIVITATS/IMPLICACIÓ
OCI EDUCATIUOCI EDUCATIU NIVELLS DE PARTICIPACIÓNIVELLS DE PARTICIPACIÓ

Totalitat de les persones
joves

Persones joves 
consumidores

Usuàries i usuaris

Joves de grups estables

Activistes juvenils

Líders i lideresses 
juveniles

Consum

Ús

Grups

Tasca

Direcció

Recepció

Campanyes

Intervenció treball en 
grups no protocolaritzats

Processos 
d'Oci Educatiu

Informació

Opinió

Avaluació/Diàleg

Col·laboració

Co-creació

Autogestió/
protagonisme jove
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6. ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA DEL PLA JOVE.

Consultes/Enquestes Individuals 26 .

Consultes al teixit associatiu i Consell Jove 27.

Fòrum Jove 28 .

Comissió Tècnica de Joventut (Coordinació Institucional).

Comissió Tècnica Interdepartamental.

Adequació al moment actual.

Assignació adequada d'equipaments, recursos humans i econòmics.

I.- Participació Ciutadana:

II.- Participació Institucional:

III.-Eixos d'intervenció, tenint en compte:

El Pla Jove es sustenta en tres pilars:

26 Enquesta Jove de Quart de Poblet, març 2020.

Informe, Valors entre la població adolescent Fades_IES Quart de Poblet. 2022.

27 Resultats qüestionari entitats juvenils, maig 2021.

28 Conclusions fòrum jove del 23 de juny de 2021 i 19 de maig de 2022, Quart Jove.

7. EL PLA JOVE 
DE QUART DE POBLET.

L'objecte del Pla, és la planificació estratègica del treball amb i per a les

persones joves del municipi, com a eina impulsora del desenvolupament de la

política de joventut que responga a les necessitats juvenils, dins del marc

competencial de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

7.1. Objecte i vigència.
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L'àmbit d'actuació és el del municipi de Quart de Poblet.

Quart de Poblet és un municipi que està situat a la comarca de l'Horta Sud, a 5,9

km de València, quedant connectada a peu, carril bici, amb cotxe i transport

públic. Connecta amb les poblacions pròximes d'Aldaia, Manises, Mislata i

Xirivella. La superfície del terme és completament plana i el riu Túria creua el

terme pel nord. Compta amb una mica més de 25.000 habitants dels quals,

aproximadament el 19%, com es detalla més endavant, són persones joves.

En l'actualitat el municipi destaca pel seu important moviment associatiu,

definint-se com un poble d’associacions i per ser una ciutat oberta, dinàmica, i

accessible, en la qual els ciutadans i ciutadanes intervenen decisivament a

través de la seua pertinença als diferents espais de participació existents.

Destaquen els reconeixements com a Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència

i com a Ciutat Educadora, aspectes aquests d'especial valor en el

desenvolupament de la política de joventut i de participació ciutadana.

La vigència d'aquest Pla serà de quatre anys a comptar des de la data de la seua

aprovació, podent quedar prorrogat de manera automàtica durant el procés

d'avaluació final i fins a l'aprovació del següent.

7.2. Àmbit d'actuació.

7.3. Objectius.

a) Objectiu General (OG)

Articular i impulsar la política integral de joventut de l'ajuntament de Quart

de Poblet, d'acord amb les seues competències, plantejant actuacions que

responguen a les necessitats i interessos, problemes i potencialitats de les

persones joves del municipi.
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b) Objectius Específics:

 Estudiar, planificar, coordinar i avaluar programes i actuacions dirigits a                      

les persones joves del municipi.

 Contribuir al desenvolupament individual i social de les persones joves, per

al bon viure, l'autonomia personal, la solidaritat i desenvolupament

comunitari, promovent els valors democràtics i els drets humans.

 Corresponsabilitzar a les persones joves en el disseny i desenvolupament de

la política de joventut del seu municipi.

 Impulsar que les diferents àrees que conformen l'ajuntament de Quart de

Poblet realitzen activitats específiques destinades a les persones joves.

 Promoure de manera transversal la perspectiva “ser jove” en tots els

departaments i àrees municipals.

1.

2.

3.

4.

5.

7.4. Persones, col·lectius i entitats
destinatàries.

a) ser jove.

Aquest Pla Jove entén com a principals destinatàries a totes les persones joves

del municipi, des d'una doble vessant: com a objecte de les polítiques públiques

que els afecten directament o indirectament, i per això, subjectes actius

d'aquestes polítiques, formant part en la seua construcció, en la seua execució i

en el seguiment d'aquestes.

És per tant de finalitat d'aquest Pla, fomentar el desenvolupament de les

condicions necessàries per a garantir aquest protagonisme i la capacitació de les

persones joves en el pensament crític i la reflexió que els possibilite la

intervenció en aquestes polítiques.

Ens dirigim a persones joves de 12 a 30 anys, sent conscients de les diferents

necessitats i singularitats de l'adolescència, la joventut i dels moments de

transició des de la infància i cap a la vida adulta, a més de la gran varietat de

diversitats que afecten les “joventuts” com a idea de pluralitat i riquesa que

supere els estereotips i referents estanc.
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Població total 25417

Joves  (12-30) 4889

b) demografia juvenil.

El total de població censada de Quart de Poblet, és de 25.417 persones, i el

total de persones joves, d'entre 12 i 30 anys, és de 4.889, un 19% de persones

joves, gener de 2022.

Quart de Poblet

Població

Joves

19%19%

81%81%

En aquest marc de riquesa i flexibilitat entenem la condició juvenil 29 com

el conjunt de circumstàncies que caracteritzen el seu posicionament en

l'entorn social en el qual viuen i que, amb caràcter general, venen

determinats per processos d'aprenentatge, socialització i experimentació,

sent necessari que les polítiques de joventut desenvolupades responguen

amb coherència a aquesta condició juvenil.

29 Estratègia Valenciana de Joventut. https://xarxajove.info/es/evj/que-es-la-evj/
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TOTAL

Edat Xics Xiques Total

12-17 
anys

742 728 1470

Edat Xics Xiques Total

18-23 
anys

759 680 1439

Edat Xics Xiques Total

24-30 anys 1025 955 1980

Edat Xics Xiques Total

 12-17 anys 742 728 1470

18-23 anys 759 680 1439

24-30 anys 1025 955 1980

Total 2526 2363 4889

Persones joves adolescents (12-17 anys), 

gener de 2022.

Persones joves adultes (18-23 anys) gener 

de 2022.

Persones joves adultes (24-30 anys) gener de 2022. 

 Nombre total de persones joves de Quart de Poblet, disgregades per sexe,

gener 2022. 

12-17 anys12-17 anys
30%30%24-30 anys24-30 anys

41%41%

18-23 anys18-23 anys
29%29%

xiquesxiques  
48%48%

xicsxics  
52%52%
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c) associacionisme juvenil. 

Federació de Cases de Joventut de la CV.

Associació de Cases de Joventut de València:

Júniors:

Associació Esplais Valencians:

Federació d'Associacions d'Estudiants de 

SAM La Unió.

Quart per l’Esport.

Lluerna.

Quart de Poblet és un poble d'associacions, aquest és el seu ADN i una dels

senyals d'identitat més importants per a la vida en el municipi. Això suposa que

les persones joves participen en una gran varietat d'entitats locals: musicals,

escèniques, culturals, esportives, festives, ..., la multi afiliació associativa és molt

significativa i els espais de participació diversos. Recollim en aquest apartat les

de essències i caràcter juvenil:

Associacions juvenils de Quart de Poblet:

         Casa de Joventut L’Amagatall.

         Centre Juvenil La Cebollera.

         Centre Juvenil Barranquet.

         Júnior Kerigma.

         Júniors L'Ermita.

         Esplai Sambori.

         Esplai Somriure.

       Secundària FADES:

         A. Estudiants Riu Túria.

         A. Estudiants La Senda.

Associacions amb secció jove:
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Federació de Cases de Joventut de la C.V.

Associació Esplais Valencians.

Federació d'Associacions d'Estudiants FADES.

SAM La Unió.

Júniors.

Quart per l’Esport.

Associacions membre de la permanent del Consell Jove:

d) famílies i professionals. 

Per a complir amb els seus objectius, és funció d'aquest Pla, a més, acompanyar i

connectar a les persones adultes, a les famílies, professionals, a tots els agents

implicats en el desenvolupament juvenil, alineant els sistemes educatius formals

i informals, l'oci educatiu, l'atenció social, les entitats promotores de salut i els

sistemes de desenvolupament econòmic i de promoció cultural, perquè atenguen

la condició juvenil i afavorisquen en les persones joves la capacitat de realitzar

els seus propis projectes.

8. METODOLOGIA 
D'ELABORACIÓ DEL PLA JOVE.
El desenvolupament del Pla Jove, es basa principalment en el seguiment i

autoregulació de les actuacions que s'estan realitzant en el municipi amb el

principal objectiu de millorar-les i ampliar-les, recollint i responent als

interessos i necessitats de la població jove.

La participació jove es presenta com l'element clau d'elaboració i implementació

d'aquest pla, a través de la informació recollida sobre les seues inquietuds i

necessitats, mitjançant consultes, enquestes, fòrums i grups de discussió, des de

l'observatori de joventut i a través dels diferents agents implicats en el Pla,

convertint-se en el diagnòstic previ d'aquest.
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Fases del procés Actuació

FASE 0: 
Diagnòstic. Recollida i 
sistematització de fons, 
enquestes entre les 
persones joves, entitats 
juvenils i Consell Jove.
Recollida de dades i
aportacions de les àrees
municipals.

Enquesta població jove a instituts i centre
concertats en gener-març 2020.
Recollida de dades i aportacions àrees
municipals en gener i febrer de 2021 i 

Enquesta joves del municipi, joves.net, 

Enquesta a associacions juvenils, 

Observatori d'infància i adolescència. Recollida
de dades i estudis, gener-març 2022.
Enquestes i informe estadístic, valors entre la
població adolescent, FADES, IES Quart de
Poblet, gener-maig 2022.

       1er trimestres de 2022.

        juny 2021.

        abril-maig 2021.

Igual d'important és el treball en xarxa, que s'ha articulat a través dels diferents

moments de trobada, seguiment i control que regulen les comissions i fòrums de

participació. Per a això es van activar els espais i mecanismes de coordinació,

bolcant de manera contínua sobre l'Observatori de la joventut les dades

actualitzades sobre l'estat de l'adolescència i joventut a Quart de Poblet. A més,

el treball ha d'obrir-se a altres realitats, perquè és a través de compartir

experiències com s'enriqueixen les nostres actuacions. El treball coordinat no ha

de ser únicament el que realitzem al costat dels agents més pròxims a la nostra

realitat pròxima, sinó també les sinergies amb altres plataformes, entitats, etc.

que permeten la formació i l'intercanvi.

L'observatòri de la joventut de Quart de Poblet, utilitzat en aquesta fase de

diagnòstic, recull no sols els resultats del municipi, sinó també aquells aportats

des de les fonts comarcals com són Serà Horta Sud 2030 30 , Joves.net, els estudis

i dades recollides pel CVJ i l'Observatori de l'IVAJ 31 i la seva Xarxa Jove, a més

de les publicacions i estudis d'àmbit territorial major.

El procés participat perquè aquest pla responga a la realitat juvenil del municipi

i als interessos i inquietuds de les persones joves garantint la seua participació al

procés d'elaboració ha sigut el següent:
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FASE 1: 
Consulta i elaboració
de propostes, reunions
mixtes amb el Consell
Jove, Fòrum Jove i
Comissió Tècnica.
Disseny del Pla.

Reunions Consell Jove trimestrals, 2021
2022.
Fòrum Jove, elaboració del Pla:

Lliurament als participants del document.

           -23 juny 2021, definició d'eixs estratègics.
           -19 maig de 2022, conversatori al voltant 
              dels   continguts  i  necessitats  de  eixes
              estratègics.

FASE 2: 
Elaboració del
document final junt
agents implicats.

Elaboració i remissió del document a totes
les participants. Recollida d'informació, del
20 de maig al 2 de juny.

Maig-juny 2022.

Inclusió d'aportacions finals i devolució del
document final al Consell Jove i altres
agents implicats, alcaldia i secretaria, del 3
de juny al 19 de juny.

FASE 3: 
Comissió Informativa
i tramitació aprovatòria.

Juliol 2022.

FASE 4: 
Aprovació i entrada en
vigor.

Setembre 2022, aprovació plenària.
Presentació pública.

30 https://serahortasud.org/

31 http://observatorijove.info/
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9. EIXOS D'INTERVENCIÓ.

I.- Protecció i promoció de drets i deures.

II.- Transició a la vida adulta: emancipació i
autonomia.

III.- Cultura participativa i cohesió social.

IV.- Innovació, cultura i creativitat.
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EIX I 
Protecció i promoció 

de drets i deures
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EIX I.- Protecció i promoció de drets i deures.

Objectius d'Intervenció EIX I (OI-I):

OI-I:1. Informar, orientar i promoure les relacions igualitàries.

OI-I:2. Promoure la construcció de les identitats de les persones joves superant els

             estereotips.

OI-I:3. Involucrar a les persones joves en projectes que faciliten la integració de 

             joves migrants o en situació de vulnerabilitat i contrarestaren i previnguen

             els discursos d'odi.

OI-I:4. Previndre i compensar el fracàs escolar, l'absentisme, l'abandó primerenc del

              sistema educatiu i els seus efectes entre la població més jove.

OI-I:5. Informar, orientar i formar sobre hàbits de vida saludable, promoure la bona

             salut i el benestar físic, psíquic i social.

OI-I:6. Previndre el consum de drogues i altres addiccions mitjançant la informació

             i la sensibilització, així com reduir conductes de risc.

OI-I:7. Promoure l'assessorament sexual i la prevenció de la violència contra les

             dones, de gènere i sexual.

OI-I:8. Fomentar les bones pràctiques en l'ús de les TICS.

OI-I:9. Possibilitar l'accessibilitat i la inclusió plena en les diferents activitats per a

             totes les persones joves i promoure el coneixement i respecte de les

             diversitats.

OI-I:10. Donar a conéixer i conscienciar a les persones joves dels seus drets i deures

               com a ciutadanes.

OI-I:11. Garantir els drets de les persones joves menors d'edat en l'entorn familiar,

               escolar i social, oferint els recursos adequats i assegurant el sistema de

               protecció, les ajudes i les cures que possibiliten el seu adequat

               desenvolupament.

OI-I:12. Escoltar activament les persones joves, conéixer la seua percepció i

               necessitats en matèria de protecció i promoció de drets i deures.
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ACCIÓ OI Programes/Actuacions Responsables
Grup
Edats

1.EI
OI-I:1
OI-I:2
OI-I:7

Tallers de formació i
sensibilització (llenguatge no
sexista, corresponsabilitat, noves
masculinitats, desmitificació de
mites de l'amor romàntic,
prevenció violència masclista ...).

Regidoria d'igualtat.
Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Regidoria de benestar
social. Centre Obert.

0-18

2.EI

OI-I:1
OI-I:2
OI-I:7
OI-I:8

Exposicions didàctiques sobre
igualtat i/o prevenció de la
violència masclista, violència en
xarxes, ...), concursos de curts i
altres campanyes.

Regidoria d'igualtat.
Regidoria de
joventut.
Xarxa Jove_IVAJ.

12-30
totes

3.EI
OI-I:1
OI-I:2
OI-I:7

Elaboració i difusió d'una guia
municipal de recursos i
prevenció de la violència contra
les dones.

Regidoria d'igualtat. 12-18

4.EI

OI-I:1
OI-I:2
OI-I:3
OI-I:7
OI-I:9

Programació d'activitats i
campanyes de conscienciació al
voltant de dates
commemoratives en relació amb
la igualtat i les diversitats (inclou
programació especifica per a
adolescents).

Transversal per a
regidories d'àmbit       
 sociocultural.
Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30
totes

5.EI OI-I:7

Punts violeta. Conscienciació
contra violència masclista,
assetjament, abusos en entorns
festius.

Regidoria d'igualtat.
12-30
totes

6.EI

OI-I:1
OI-I:2
OI-I:5
OI-I:7

Servei d'orientació “joves.sex”,
assessoria en línia, presencial i
actuacions i tallers en xarxes,
centres educatius i entitats
juvenils.

Regidoria de
joventut.
Joves.net.
Regidoria de benestar
social. Centre Obert.

12-30
Famílies
i docents
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7.EI
OI-I:2
OI-I:3
OI-I:9

Campanya de comunicació,
sensibilització i tallers formatius
“Prejudice Collection”a xarxes,
centres educatius i entitats
juvenils.

Regidoria de
joventut.
Joves.net.

12-30
Famílies
i docents

8.EI OI-I:10
Tallers a centres educatius, drets
i deures com a persones
consumidores.

Regidoria de consum. 14-16

9.EI
OI-I:9
OI-I:11

Adequació de recursos i espais
per a les persones joves que
garantisquen la plena inclusió
als mateixos de les persones amb
diversitat funcional.

Transversal per a les
regidories d'àmbit
sociocultural.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

10.EI
OI-I:4
OI-I:9
OI-I:11

Acompanyament al procés
d'escolarització, prevenció i
atenció davant l'absentisme
escolar i la comissió
d'absentisme.

Regidoria d'educació.
Regidoria de benestar
social.

3-16
Famílies i
docents.

11.EI
OI-I:4
OI-I:9
OI-I:11

Convocatòria de beques i ajudes
a l'estudi, menjador escolar i
“escola matinera/ despertador”.

Regidoria d'educació.
Regidoria de benestar
social.

3-25

12.EI

OI-I:1
OI-I:2
OI-I:3
OI-I:5
OI-I:6
OI-I:7
OI-I:8

OI-I:10
OI-I:12

Programació de les àrees
socioculturals de l'ajuntament
de tallers i formació en centres
educatius, “Quart a l’Escola”.

Regidoria d'educació.
Transversal per a les
regidories d'àmbit
sociocultural.

3-18

13.EI

OI-I:4.
OI-I:5.
OI-I:6.
OI-I:11

Programació de tallers i
formació a les famílies en què
s'aborden les necessitats i
aspectes específics relacionats
amb l'adolescència i la
joventut “Quart a l’Escola”.

Regidoria d'educació.
Transversal a les
àrees socioculturals.

3-18
Famílies
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14.EI
OI-I:9.
OI-I:11

Tallers de formació i 
sensibilització sobre diversitat 
funcional en centres educatius, 
entitats i grups de joves.

Regidoria de 
joventut.
Regidoria de benestar 
social.
Entitats juvenils, 
Cases de Joventut. 

totes

15.EI

OI-I:6
OI-I:7
OI-I:8

OI-I:10
OI-I:11

Tallers de conscienciació sobre 
les conseqüències i riscos de 
determinades conductes i el 
coneixement de normes i 
actituds ciutadanes adequades 
(assetjament escolar, violències, 
xarxes socials, educació vial...).

Policia Local.
Regidoria de benestar 
social. Centre Obert.

12-18

16.EI
OI-I:5
OI-I:9

Programació d'activitats 
esportives, tallers esportius, 
cursos de natació i accessos 
lliures a les instal·lacions 
esportives.

Regidoria d'esports. totes

17.EI
OI-I:5
OI-I:9

Convenis i subvencions a les 
escoles esportives, clubs, esports 
de base.

Regidoria d'esports. totes

18.EI
OI-I:4
OI-I:11

Beques al transport de joves 
estudiants.

Regidoria de 
joventut.

16-25

19.EI
OI-I:4
OI-:11

Sala d'estudi nocturna i servei de 
biblioteca.

Regidoria de cultura. totes

20.EI

OI-I:3
OI-I:4

OI-I:10
OI-I:11

Programació del “Centre Obert” 
per a joves menors d'edat en 
situació de risc o vulnerabilitat.

Regidoria de Benestar 
social. Centre Obert.

9-14
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21.EI
OI-I:4

OI-I:10
OI-I:11

Programa JOOP “Jove
Oportunitat” de motivació,
assessorament i orientació per a
reprendre les opcions educatives
i de formació professional
davant l'abandonament
primerenc.

Regidoria de
joventut.
IVAJ.

16-25

22.EI

OI-I:2
OI-I:8

OI-I:10
OI-I:12

Espai (ESPAI) segur en internet
amb un enfocament de drets
d'infància i adolescència,
"Programa Cibercorresponsals".

Regidoria d'infància i
adolescència.
Consell Municipal
d'Infància i
Adolescència (CMI).
Entitats d'infància i
adolescència.

12-17

23.EI
OI-I:5
OI-I:9

Convocatòria de beques a joves
esportistes.

Regidoria d'esports. 14-30

24.EI

OI-I:4
OI-I:5
OI-I:9

OI-I:10
OI-I:11

Atencions personalitzades des
dels equips d'atenció primària,
els específics i especialitzats
(infància i adolescència, jurídics,
salut mental, orientació
familiar...).

Regidoria de benestar 
social.
Regidoria de sanitat, 
UPCCA.

totes

25.EI

OI-I:5
OI-I:6
OI-I:8

OI-I:12

Programes i tallers als centres
educatius de prevenció de
consum de drogues i conductes
addictives, així com campanyes i
actuacions destinades a la
prevenció i reducció de riscos en
entorns juvenils.

Regidoria de sanitat,
UPCCA.
Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

26.EI
OI-I:5
OI-I:11
OI-I:12

Actuacions i programes 
específics a joves, famílies, 
centres educatius relacionats 
amb salut mental, dol, suïcidi i 
altres situacions a demanda.

Regidoria de benestar 
social, SASEM.
Regidoria de sanitat.
Regidora d'educació.

12-30
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27.EI
OI-I:5
OI-I:6

Punts d'informació, prevenció i
reducció de riscos davant del
consum d'alcohol i altres
addiccions en dates
significatives i en entorns
festius.

Regidoria de sanitat,
UPCCA.

totes

28.EI
OI-I:8
OI-I:9
OI-I:11

“Espai 3.0”, accés a equips
informàtics i WiFi d'accés lliure,
grups i oferta de cursos de
formació, tallers i altres
actuacions per al bon ús de les
TIC i contra la bretxa digital.

Regidoria d'infància i
adolescència.
Regidoria de
joventut.
Regidoria de govern
obert i TIC.

totes

29.EI

OI-I:7
OI-I:8
OI-I:11
OI-I:12

 

Recopilació i realització 
d'estudis, enquestes, recollida 
d'informació en matèria de 
protecció i promoció de drets i 
deures incorporant-los a 
l'Observatori Jove de Quart de 
Poblet.

Regidoria de
joventut.
Transversal per a les
regidories d'àmbit
sociocultural.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Consell Jove.

12-30
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EIX II
Transició a la vida

adulta: emancipació i
autonomia
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EIX II.- Transició a la vida adulta: emancipació i autonomia.

Objectius d'intervenció EIX II (OI-II):

OI-II:1. Orientar i conscienciar a les persones joves dels seus drets laborals per a

              accedir al mercat laboral en condicions dignes.

OI-II:2. Facilitar i acompanyar a les persones joves en les primeres experiències

             d'ocupació i d'emprenedoria, així com millorar la seua ocupabilitat.

OI-II:3. Informar i acompanyar a les persones joves en l'elecció del seu itinerari

             formatiu, ajudant a connectar l'educació formal i no formal.

OI-II:4. Establir canals d'informació i mediació d'accés a l'habitatge dirigits a les 

             persones joves.

OI-II:5. Facilitar i donar suport a itineraris personals, professionals i/o associatius de

              mobilitat i experiències emancipadores ací i en altres països, així com les

              accions de solidaritat i voluntariat.

OI-II:6. Informar i promoure el coneixement, ús i l'accés de les persones joves als

             recursos i serveis públics.

OI-II:7. Oferir acompanyament i formació per al desenvolupament d'habilitats i

              competències necessàries per a l'autonomia, el trànsit a la vida adulta i en

              relació amb activitats emancipadores.

OI-II:8. Escoltar activament les persones joves, conéixer la seua percepció i

              necessitats en matèria d'emancipació i autonomia.
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ACCIÓ OI Programes/Actuacions Responsables
Grup
Edats

1.EII
OI-II:1
OI-II:3
OI-II:6

Oferta formativa i orientació de
plans d'ocupació jove, pla
operatiu d'ocupació juvenil i
capacitació professional en les
seues diferents modalitats i
nivells dins del context de la
Garantia Juvenil i EDUSI i
programes afins.

Regidoria d'ocupació
promoció econòmica.

16-35

2.EII
OI-II:1
OI-II:2
OI-II:3

Assessorament i formació per
l'autoocupació i
l'emprendedurisme de les
persones joves.

Regidoria d'ocupació
promoció econòmica.

18-30

3.EII
OI-II:1
OI-II:2
OI-II:6

Viver d'empreses.
Regidoria d'ocupació
promoció econòmica.

18-30

4.EII
OI-II:1
OI-II:2
OI-II:3

Servei personal per a l'orientació
per a l'ocupació i borsa de treball.

Regidoria d'ocupació
promoció econòmica.

16-30

5.EII
OI-II:2
OI-II:5
OI-II:6

Ajudes econòmiques per a la
iniciativa emprenedora.

Regidoria de comerç. totes

6.EII
OI-II:2
OI-II:5
OI-II:6

Premis “Q” al comerç local,
modalitat "Comerç jove".

Regidoria de comerç. 18-30

7.EII
OI-II:2
OI-II:3
OI-II:5

Beques i ajudes per a la formació
en pràctiques de persones joves
estudiants, titulades i opcions de
pràctiques curriculars i
extracurriculars.

Regidoria de comerç. 18-30

8.EII
OI-II:4
OI-II:6
OI-II:7

Informació de la gestió del
tràmit d'ajudes públiques
destinades a l'accés a l'habitatge.

Regidoria de benestar
social.
Regidoria de
joventut.

18-35
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9.EII

OI-II:4
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Establiments de vies de
comunicació i informació a
través del Consell de la Joventut
de la CV i de l'IVAJ en matèria
d'emancipació juvenil,
especialment en el rellevant a
l'ocupació i habitatge.

Regidoria de
joventut.
Consell Jove.
Xarxa Jove_IVAJ.

16-30

10.EII

OI-II:4
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Coordinació informativa de tots
els serveis municipals que
intervenen a l'àmbit juvenil.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de
comunicació.
Xarxa Jove_IVAJ.

totes

11.EII

OI-II:4
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Difusió de propostes i activitats
municipals per afavorir l'accés
de les persones joves a la
informació.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de
comunicació.
Xarxa Jove_IVAJ.

12-30

12.EII

OI-II:4
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Servei de dinamització e
informació juvenil,
presencialment i a través de
xarxes socials oferint recursos
propis i de Joves.net i la Xarxa
Jove (carnet jove, garantia
juvenil, eines, xarxa d' albergs,
jove oportunitat, camps de
voluntariat, ajudes i beques,
mobilitat europea...).

Regidoria de
joventut.
Regidoria de
comunicació.
Xarxa Jove_IVAJ.
Joves.net.

12-30

13.EII
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Convocatòria d'ajudes per a 
joves estudiants Erasmus durant 
el període de residència en altres 
països.

Regidoria de
joventut.

18-30

14.EII
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Servei d'orientació i
assessorament Europa Jove,
destinat a la mobilitat individual
o grupal a través de programes
europeus com Erasmus+ i 
Cos Europeu de Solidaritat.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de projectes
europeus.

16-30

15.EII
OI-II:5
OI-II:6
OI-II:7

Programa d'acollida a joves
d'altres països per a la residència
a Quart de Poblet a través del
Cos Europeu de Solidaritat.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de projectes
europeus.

18-30
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16.EII

OI-II:2
OI-II:3
OI-II:5
OI-II:7

Formació a través del programa
Eines, dirigit a la capacitació de
les persones joves dins de l'àmbit
laboral i voluntàri de l'animació
al temps lliure.

Regidoria de
joventut.
Joves.net.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

16-30

17.EII
OI-II:3
OI-II:5
OI-II:7

Grups de conversa en idiomes
amb les persones acollides dins
del  Cos Europeu de Solidaritat i
altres formes de voluntariat.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

18.EII
OI-II:2
OI-II:5

Ús i dinamització del Espai
Qworking d'accés públic per a la
realització i disseminació de
projectes.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de projectes
europeus.

16-30

19.EII
OI-II:3
OI-II:7

Formació, tallers i programació 
d'activitats per part de les 
pròpies persones joves 
destinades al desenvolupament 
de l'autonomia i emancipació 
(Tallers de cuina, 
responsabilitats domèstiques, 
economia, compra responsable, 
currículums, sol·licitud de 
beques i ajudes...).

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Regidoria de Benestar
social. Centre Obert.

12-30

20.EII OI-II:7

Recopilació i realització 
d'estudis, enquestes, recollida 
d'informació en matèria de 
transició a la vida adulta: 
Emancipació i autonomia,
incorporant-los a l'Observatori 
Jove de Quart de Poblet.

Regidoria de
joventut.
Transversal per a les
regidories d'àmbit
sociocultural.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Consell Jove.

12-30
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EIX III
cultura participativa i

cohesió social
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EIX III.- Cultura participativa i cohesió social.

Objectius d'intervenció EIX III (OI-III):

OI-III:1. Conscienciar i formar sobre la importància de la participació de les

             persones joves en els diferents espais públics, en les associacions i en la

             comunitat.

OI-III:2. Fomentar el pensament crític i la participació jove sobre la sostenibilitat

             (ambiental, social i econòmica) i el desenvolupament de l'AU2030.

OI-III:3. Promoure l'educació en valors de les persones joves que possibilite un

             municipi més igualitari, inclusiu, divers, respectuós, sostenible i participatiu.

OI-III:4. Possibilitar, actuacions d'oci educatiu, alternatives a l'oci de consum,

             prioritzant les promogudes per les mateixes persones joves en resposta als

             seus interessos i assumint protagonisme en la seua organització i

             desenvolupament, amb especial atenció a l'adolescència.

OI-III:5. Promoure la participació en les associacions juvenils, els grups estables de

             joves i la participació de persones joves en les actuacions amb joves, en les

             associacions del municipi, el voluntariat juvenil així com en el Consell Jove i

             reconéixer el seu valor social, evitant l'adultocentrisme.

OI-III:6. Donar suport al paper educatiu de l'associacionisme juvenil en la seua

             funció com a escoles de participació i democràcia, possibilitant espais on

             aprendre a exercir la ciutadania activa.

OI-III:7. Possibilitar i acompanyar a les entitats juvenils en la gestió cívica

             d'activitats, serveis i equipaments en aquelles iniciatives que siguen d'interés

             públic, especialment les dirigides a la població més jove.

OI-IV:8. Acompanyar i promoure que les persones joves perquè siguen participes

             d'oci festiu del municipi.

OI-III:9. Escoltar activament les persones joves, conéixer la seua percepció i

             necessitats en matèria de participació ciutadana i l'associacionisme.
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ACCIÓ OI Programes/Actuacions Responsables
Grup
Edats

1.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:5
OI-III:6
OI-III:7

Gestió cívica de centres juvenils
i Cases de Joventut.

Regidoria de joventut.
Entitats juvenils, Cases
de Joventut.

12-30

2.EIII
OI-III:1
OI-III:5
OI-III:7

Gestió cívica de l'Espai de
Creació Jove.

Regidoria de joventut.
Entitats juvenils, Cases
de Joventut.

12-30

3.EIII

OI-III:1
OI-III:4
OI-III:6
OI-III:7

Cessió de l'ús de l'Esplai
Associatiu per a la realització
d'activitats de temps lliure i oci
a l'aire lliure destinat a
associacions i col·lectius.

Regidoria de
participació ciutadana.

12-30

4.EIII
OI-III:1
OI-III:4

Ús lliure i tallers de formació de
l'espai urbà Skate-Park.

Regidoria d'esports. 12-30

5.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:5
OI-III:8
OI-III:9

Fòrum d'Infància i 
Adolescència, associacions 
d'infància i adolescència del 
municipi.

Regidoria d'infància i
adolescència.
Entitats d' infància i
adolescència, juvenils 
 i Esplais.

12-17

6.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4
OI-III:6

Programa d'oci educatiu per
adolescents en centres juvenils:
   - CJ Cebollera.
   - CJ Barranquet.

.Regidoria de joventut.
Entitats juvenils, Cases
de Joventut.

12-17

7.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4
OI-III:5
OI-III:6

Programa d'oci educatiu per a
joves adults en Casa de Joventut
l’Amagatall.

Regidoria de joventut.
Entitats juvenils, Cases
de Joventut.

18-30
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8.EIII
OI-III:3
OI-III:4
OI-III:7

Programa d'oci nocturn
alternatiu, “Quart de Nit”.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

9.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4
OI-III:6

Programa d'oci educatiu per a
adolescents en centres Esplais: 
   - Esplai Sambori. 
   - Esplai Somriure.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Esplais.

12-17

10.EIII

OI-III:3
OI-III:4
OI-III:6
OI-III:7

Programació d'activitats d'oci
educatiu en períodes
vacacionals: campaments
urbans, campus esportius,
campus adolescents en
col·laboració amb entitats.

Regidoria de
joventut.
Regidoria d'educació.
Regidoria d'esports.
Entitats ciutadanes.

12-17

11.EIII
OI-III:7
OI-III:8
OI-III:9

Programació de festes locals 
"Setembre Jove" implementant 
la participació de les persones 
joves en la programació i 
organització d'aquestes i altres 
events com "Fireta de Nadal".

Regidoria de
joventut.
Alcaldia.
Festes.
Consell Jove.
Entitats Juvenils.

12-30

12.EIII
OI-III:1
OI-III:5
OI-III:6

Servei d'assessoria associativa a
entitats juvenils.

Regidoria de
Participació
Ciutadana.
Consell Jove.
Entitats ciutadanes.

16-30

13.EIII

OI-III:1
OI-III:5
OI-III:6
OI-III:7

Cursos, tallers i jornades
associatives "Escola Associativa".

Regidoria de
participació
ciutadana.
Consell Jove.
Entitats ciutadanes.

16-30

14.EIII

OI-III:1
OI-III:5
OI-III:6
OI-III:7

Acompanyament en projectes,
tràmits, gestió documental i
obligacions documentals,
comptables i de transparència de
les entitats juvenils.

Regidoria de
participació
ciutadana.
Consell Jove.
Entitats ciutadanes.

16-30
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15.EIII

OI-III:2
OI-III:3
OI-III:5
OI-III:6
OI-III:7

Convocatòries “Ser Jove”
d'ajudes i subvencions a
projectes juvenils, projectes
aprenentatge-servei i iniciatives
juvenils.

Regidoria de
joventut.

12-30

16.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:5
OI-III:6

Dinamització del "Joc Solidari"
per a l'educació en valors de
solidaritat, cultura de la pau i
justícia social junt amb centres
educatius i entitats juvenils del
municipi.

Regidoria de benestar
social.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-17

17.EIII
OI-III:1
OI-III:5
OI-III:6

Campanyes de visibilització i
posada en valor de
l'associacionisme i voluntariat
juvenil.

Regidoria de
participació
ciutadana.
Consell Jove.
Entitats ciutadanes.

12-30

18.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:9

Dinamització i acompanyament
a programes de voluntariat amb
adolescents en centres
educatius, programa "UVES" 
(persones joves voluntàries) junt
associacions d'estudiants i 
"Joves Corresponsals".

Regidoria de
joventut.
Regidoria d'educació.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-17

19.EIII

OI-III:1
OI-III:5
OI-III:6
OI-III:9

Promoció i acompanyament al
Consell Jove en les seves
activitats, consulta, escolta
activa i elaboració de propostes i
actuacions conjuntes.

Regidoria de
joventut.
Consell Jove.

16-30

20.EIII
OI-III:1
OI-III:9

Participació en l'elaboració de
propostes (CMI i Consell Jove) i
votació dels pressupostos
participatius municipals.

Regidoria de govern
obert.
Regidoria d'infància i
adolescència.
Regidoria de
joventut.
Consell Jove.
CMI.

10-16
(CMI) i
16-30

77



21.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4

Programació “Horta Neta” de
voluntariat mediambiental, ruta
de l’aigua i AU2030, junt a
entitats ecologistes i
mediambientals.

Regidoria de
joventut.
Regidoria de
mediambient.
Joves.net.
Entitats ciutadanes.

12-30

22.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4

Programació d'activitats i
campanyes de conscienciació al
voltant de dates
commemoratives en relació amb
l'AU2030 (inclou programació
específica per adolescents).

Regidoria de
joventut.
Consell Jove.
Regidoria de
mediambient.
CMI.
Entitats d'infància i
adolescència, Esplais.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

23.EIII

OI-III:1
OI-III:2
OI-III:3
OI-III:4
OI-III:9

Promoció de la participació
juvenil, els espais de trobada,
conversa i escolta activa en els
assumptes que els afecten,
Fòrum Jove.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Consell de la
Joventut.

12-30

24.EIII OI-III:9

Recopilació i realització
d'estudis, enquestes, recollida
d'informació en matèria de
cultura participativa i cohesió
social, incorporant-los a
l'Observatori Jove de Quart de
Poblet.

Regidoria de
joventut.
Transveral per a les
regidories d'àmbit
sociocultural.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.
Consell Jove.

12-30
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EIX IV
 Innovació, cultura i 

creativitat
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EIX IV.- Innovació, cultura i creativitat.

Objectius d'intervenció EIX IV (OI-IV):

OI-IV:1. Fomentar la creació artística i cultural entre les persones joves,

                possibilitant per a això l'accés als recursos existents.

OI-IV:2. Oferir una oferta patrimonial, artística i cultural jove i accessible.

OI-IV:3. Facilitar que les persones joves puguen experimentar experiències

                culturals i creatives dins de grups d'interés.

OI-IV:4. Visibilitzar artistes joves, l'exposició d'obra i el suport a activitats i

                esdeveniments relacionats amb això.

OI-IV:5. Afavorir l'accés a internet de totes les persones joves i els recursos TIC

                necessaris per als seus projectes.

OI-IV:6. Acostar la ciència i la innovació a les persones joves, promovent la seua

                presència en les diferents actuacions i projectes destinats a elles.

OI-IV:7. Posar el valor les diferents formes d'expressió i producció artístiques com a

                elements transformadors de la realitat, especialment dirigides al bé comú i

                a la construcció de la identitat comunitària entre les persones joves.

OI-IV:8. Escoltar activament les persones joves, conèixer la seua percepció i

                necessitats en matèria d'innovació, cultura i creativitat.
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ACCIÓ OI Programes/Actuacions Responsables
Grup
Edats

1.EIV
OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:3

Rutes i visites guiades sobre
edificis emblemàtics, història i
patrimoni local, ruta "QdP
36/39" i altres propostes
didàctiques.

Regidoria de cultura i
patrimoni.

totes

2.EIV
OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:4

Tallers i certàment artístics,
fotografía i arts plàstiques.

Regidoria de cultura i
patrimoni.

totes

3.EIV
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:7

Festival de curts
“Quartmetratges”, 
programació jove.

Regidoria de cultura i
patrimoni.

totes
12-30

4.EIV

OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:7

Programació estable de teatre,
dança, música i cine.

Regidoria de cultura i
patrimoni.

totes
12-30

5.EIV
OI-IV:1
OI-IV:2

Teatre en anglés i altres
desenvolupaments curriculars per
alumnat de secundària, batxillerat i
formació professional.

Regidoria de cultura i
patrimoni.
Regidoria d'educació.

12-30

6.EIV
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:7

Programació del festival Q-Art i
altres formes d'artivisme jove,
mostra de poesia jove i altres
propostes d'iniciativa juvenil.

Regidoria de cultura i
patrimoni.
Regidoria de
joventut.

16-30

7.EIV

OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:4
OI-IV:6

Cessió d'ús de l'espai i els
recursos, acompanyament en el
desenvolupament de projectes
artístics i/o audiovisuals, Espai
de Creació Jove.

Regidoria de cultura i
patrimoni.
Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

16-30

8.EIV

OI-IV:1
OI-IV:4
OI-IV:5
OI-IV:7

“Espai Expositiu” cessió de
l'espai, acompanyament a
persones joves en projectes
expositius propis, individuals o
col·lectius.

Regidoria de
joventut.

16-30

9.EIV

OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:4
OI-IV:7

Programació alternativa d'oci
cultural jove, artivisme jove,
mostra de poesia jove i altres
propostes d'iniciativa juvenil.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30
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9.EIV

OI-IV:1
OI-IV:2
OI-IV:3
OI-IV:4
OI-IV:7

Programació alternativa d'oci 
cultural jove, artivisme jove, 
mostra de poesia jove i altres 
propostes d'iniciativa juvenil.

Regidoria de
joventut.
Entitats juvenils,
Cases de Joventut.

12-30

10.EIV OI-IV:9

Recopilació i realització 
d'estudis, enquestes, recollida 
d'informació en matèria 
d'innovació, cultura i 
creativitat, incorporant-los a
l'Observatori Jove de Quart de 
Poblet.

Regidoria de 
Joventut.
Transversal per a 
regidories d'àmbit 
sociocultural.
Entitats juvenils, 
Cases de Joventut.
Consell Jove.

12-30
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10. TEMPORALITZACIÓ.
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Personal joventut 93.787

Electricitat, manteniment, instal·lacions de 
joventut i utillatge 

36.000

Europa Jove 21.000

Fireta de Nadal 12.000

Entitats juvenils i gestió cívica de centres, oci 
educatiu

66.500

Beques i ajudes 22.000

Xarxa Joves.net 2.000

Beques formatives titulats i postgraus 76.255

Activitats d'informació i dinamització juvenil 45.000

Total anual 374.542

   11. PRESSUPOST.

D'acord al pressupost municipal per al 2022, el pressupost anual destinat a la

política de joventut de Quart de Poblet des dels seus propis recursos específics

de joventut és de:

Han de considerar-se, a més, els recursos pressupostaris posats a la disposició

d'aquesta política de joventut d'altres àrees i departaments municipals,

d'important influència per al desenvolupament d'aquest Pla Jove, com s'ha

reflectit en aquest, i que formaran part del seguiment i avaluació d'aquest, de les

quals destaquem línies pressupostàries com les destinades a festes i fireta,

infància i adolescència, participació ciutadana, cultura i patrimoni, ocupació i

desenvolupament econòmic, educació, igualtat, esports, serveis socials, projectes

europeus, benestar social, sanitat, medi ambient, govern obert, policia, serveis

municipals, ..., sense els quals no seria possible abordar-ho.

Igualment, ha de considerar-se el paper de l'IVAJ_GVA, que, dins de l'Estratègia

Valenciana de Joventut, inclou la concessió nominativa directa de subvencions

destinades a la contractació de personal tècnic de joventut, així com altres

subvencions obtingudes per al desenvolupament d'actuacions i projectes, tant

per part de la GVA com d'altres institucions i de programes europeus.
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Regidoria de
Joventut

Regidor/a delegat/a de l'àrea, coordinació tècnica de 
joventut, dinamització de joventut, professionals de 
serveis i centres juvenils.

Comissió Tècnica

Consum, Cultura, Patrimoni i Biblioteca, Esports, 
Educació, Ocupació, Govern Obert, Igualtat, Infància i 
Adolescència, Joventut, Medi Ambient, Participació 
Ciutadana, Persones Majors, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana, Serveis Socials i Urbanisme.

Comissió
Interdepartamental

de Serveis
Socioculturals

Comunicació, Consum, Cultura, Patrimoni i Biblioteca, 
Esports, Educació, Ocupació, Festes, Govern Obert, 
Igualtat, Infància i Adolescència, Joventut, Medi 
Ambient, Mobilitat, Participació Ciutadana, Pau i 
Solidaritat, Persones Majors, Policia, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana, Serveis Socials, Turisme i Urbanisme.

Fòrum Jove
Personal tècnic de joventut, Consell Jove, entitats 
juvenils del municipi, joves del municipi i responsables 
polítics.

Consell Jove
Òrgan de representació de totes les entitats juvenils del 
municipi.

Persones Joves Associades i no associades.

Centres educatius,
mares, pares,

famílies.

Des dels diferents espais de participació, comissions,
consells, entitats i òrgans municipals existents per a 
això.

12.COORDINACIÓ, 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT.

12.1. Identificació d'agents clau.
Serà necessària la col·laboració i el compromís d'aquells agents implicats

directament o indirectament amb l'adolescència i joventut de Quart de Poblet,

resultat imprescindibles per a dur endavant les diverses línies d'acció que es

recullen a aquest document:
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Reunions ordinàries, 

coordinació i seguiment

Regidoria de Joventut 1 setmanal

Comissió Tècnica 1 anual

Comissió
Interdepartamental

de Serveis Socioculturals
1 setmanal

Fòrum Jove 1 anual

Consell Jove 3 anuals

12.2. Estratègies i eines.
Entesa la coordinació com tots els espais de trobada i treball sobre les

actuacions del pla, quantificant, analitzant i informant de l'estat d'execució de

les línies d'actuació d'aquest.

El seguiment del pla es realitzarà de manera continuada, aportant dades i anàlisis

d'aquests, valorant l'estat d'execució del pla, amb el propòsit de fer les

adequacions i millores necessàries durant la seua implementació.

A l'anàlisi de dades, qüestionaris, enquestes joves, grups de treball, fitxes de

seguiment i altres eines, permetran la realització d'informes periòdics que

s'incorporaran a l'observatori jove i que recolliran en qualsevol cas les inquietuds

i necessitats de les mateixes persones joves.
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 Funcions

Regidoria de
Joventut

Implementació i seguiment, realització 
d'enquestes i dades, realització i presentació 
d'informes i introducció d'ajustos i millores.

Comissió Tècnica
Aportació de dades i informes parcials, 
seguiment d'actuacions realitzades.

Fòrum Jove
Seguiment d'informes parcials. Recollida de
necessitats, interessos i inquietuds juvenils.

Consell Jove
Seguiment d'informes parcials. Recollida de 
necessitats, interessos i inquietuds juvenils. 
Articulació de propostes.

Observatori Jove
Actualització permanent, en funció de les 
enquestes, consultes, anàlisis de dades i estudis 
es vagen realitzant i publicant.

Anualment es realitzarà una avaluació intermèdia amb tota la informació

obtinguda, de la qual es donarà compte als diferents actors clau.

12.3. Indicadors d'avaluació i seguiment.
Els indicadors d'avaluació i seguiment recollits a continuació s'incorporaran a les

diferents eines i processos de recollida d'informació en les diferents fases del Pla

Jove, de manera que aportaran dades que tant de manera quantitativa com

qualitativa permetran la implementació i millora del Pla Jove.
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Grup 2: AJUDES, SUBVENCIONS I CONVENIS

CODI INDICADORS

2.1 Nombre total de subvencions, convocatòries i convenis.

2.2 Nombre total de sol·licituds d'ajudes.

2.3 Nombre total de concessions d'ajudes.

2.4 Nombre total de persones joves beneficiàries.

2.5 Nombre total d'entitats beneficiàries.

2.6 Dotació econòmica total de les ajudes, subvencions i convenis.

2.7 Nombre de convenis per la gestió cívica de projectes joves.

2.8 Dotació econòmica total de convenis per la gestió cívica de projectes joves.

2.9 Existència de projectes interassociatius.

Grup 1: INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMIENTS

CODI INDICADORS

1.1 Nombre d'equipaments de joventut.

1.2 Grau d'ús d'equipaments de joventut.

1.3 Nombre de cessions/gestió cívica per activitats associatives.

1.4 Pressupost per a manteniment destinat a els equipaments de joventut.

Grup 3: ACTUACIONS

CODI INDICADORS

3.1 Grau de manteniment de tractament i promoció de valors ODS/AU2030.

3.2 Grau de participació d'entitats juvenils.

3.3 Nombre d'entitats (juvenils) participants.

3.4 Nombre de persones joves participants.

3.5 Presència/participació de grups estables/col·lectius joves.

3.6 Nombre d'actuacions.

3.7 % actuacions promogudes de persones/entitats  juvenils.

3.8 Nombre de persones voluntàries.

3.9 Existència de mesures d'inclusió o accesibilitat.

3.10 Existència d'actuacions promotores de l'igualtat de gènere.

3.11 Grau de satisfacció de les persones participants.
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Grup 5: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

CODI INDICADORS

5.1 Nombre de campanyes realitzades.

5.2 Nombre de persones joves involucrades.

5.3 Nombre d'associacions i entitats involucrades.

5.4 Impacte: notes de premsa, presència en xarxes i visibilitzacions.

Grup 6: ALTRES

CODI INDICADORS

6.1 Evolució pressupostària en matèria de joventut.

6.2 Consolidació d'equip/recursos humans de joventut.

6.3 Nombre d'estudis/consultes realitzades.

6.4 Nombre i periodicitat de documents i informes realitzats.

Grup 4: CONSELLS, COMISSIONS, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

CODI INDICADORS

4.1 Nombre de reunions mantingudes.

4.2 Periodicitat de les reunions i seguiment dels acords establerts.

4.3 Transparència, publicació d'actes i acords.

4.4 Filiació i actuacions de treball en xarxa.
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