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PRESENTACIÓ 
 

 

UNA ESTRATÈGIA DE FUTUR 

 

Una de les principals tasques de la labor administrativa fixar l’objectiu sobre la joventut, 

un dels segments socials que més preocupen avui dia per la pèrdua de valors, la falta del sentit 

de la responsabilitat i de lideratge, i l’atur, tot això dins d’una problemàtica estructural provocada 

per un sistema economicosocial que degrada el medi ambient, incita a una competitivitat 

destructora i suscita un consumisme anorreador.  

Les administracions públiques han de dotar-se de recursos humans i materials per estimular la 

joventut en aspectes importants de la vida, com ara la formació, el treball i la cultura. Ens 

preocupa els índex d’atur en aquest sector, o de la precarietat del treball. Molts joves amb 

formació acadèmica han d’emigrar per poder exercir un treball en què puguen desenvolupar els 

seus coneixements adquirits en universitats o altres centres educatius a fi de ser més útils a la 

societat. També és necessari —i urgent— dissenyar currículums en totes les etapes formatives 

per preparar els i les joves per a un futur que ens preocupa. 

La Mancomunitat de la Valldigna, integrada pels municipis de Barx, Benifairó de la Valldigna i 

Simat de la Valldigna és conscient d’aquesta necessitat d’activar polítiques per esperonar la 

joventut i ajudar-la i orientar-la perquè els i les adolescents puguen decidir sobre el seu futur. 

Hem de tenir present les limitacions a les quals se ha de sotmetre la nostra Mancomunitat, però 

això no és excusa per a incidir en unes polítiques que s’hi formulen per coadjuvar a pal·liar la 

crisi estructural que pateix la nostra societat, i de manera especial el sector juvenil, i insistir en 

l’esperança d’un canvi que permeta una major estabilitat i perspectiva de futur per a un segment 

social al qual s’ha marginat, o si més no esbiaixar, massa vegades per les administracions 

públiques. Al remat, tan com afirmava l’exsecretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan, 

“una societat que aïlla els seus joves, talla les amarres i està condemnada a dessagnar-se”. 

El Pla Jovent de la Mancomunitat de la Valldigna és una eina indispensable per conèixer la 

realitat de la joventut dels nostres municipis, però també s’esdevé una estratègia de definició de 

les polítiques que ens permet una millor i més adequada intervenció en el sector. La planificació 

estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el pla local de joventut. 

Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament 

en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. Amb aquesta 

metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de joventut. 

“Planificar significa pensar abans d’actuar, pensar amb mètode, de manera sistemàtica. La 

planificació és una eina per pensar i crear futur”, segons manifestà Carlos Matus, economista i 

ministre d’Economia, Foment i Reconstrucció de Xile durant el govern de Salvador Allende. Els 

plans locals de joventut són en general, i aquest en particular, la metodologia que permet 

respondre millor a les necessitats de la joventut de cada territori —en el nostre cas, els municipis 

de Barx, Benifairó i Simat, és a dir, la Mancomunitat de la Valldigna—, transformar una 

determinada situació, ja que ajuden a conèixer allò sobre el què es vol intervenir: quin és el punt 

de partida? Quines són les causes? Què facilita o dificulta generar canvis? Decidir a partir del 

coneixement sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera assolir, així com amb qui 

i com es vol intervenir, i dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles 

actuacions que ens adrecen de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir 

els canvis que s’hagen proposat. 
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La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament 

constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. En tant que la planificació és 

un procés dinàmic, podem diferenciar unes fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació.  

 

I en tant que la planificació és una estratègia, cal implicar en la mesura del que és possible tots 

els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la 

planificació. 

Com a eina de treball, la planificació dissenyada en aquest Pla de la Mancomunitat respon a les 

circumstàncies pròpies de cada realitat, per a poder intervenir-hi i generar canvis positius i 

consistents. En aquest sentit, cada municipi ha de poder adaptar els procediments metodològics 

propis de cada etapa del Pla a les prioritats polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos 

existents. 

 

 

 

 

 

Víctor Mansanet Boïgues 

President de la Mancomunitat de la Valldigna 
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● 1.  INTRODUCCIÓ: 

 

Una mancomunitat és una associació voluntària de municipis que es constitueixen per a 

gestionar i/o executar plans, realitzar projectes i obres o prestar serveis de la seua competència. 

Com a entitats locals territorials i per al compliment dels fins que els són propis, les 

mancomunitats tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar plena i independent de la 

dels municipis que les integren. 

La Mancomunitat de la Valldigna va néixer de l'agrupació dels municipis de Barx, Simat de la 

Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, i està oberta a tots els municipis 

que integren aquesta vall. La seu de la Mancomunitat de la Valldigna està establerta a Benifairó 

de la Valldigna. 

Com a activitats pròpies de la Mancomunitat de la Valldigna, a banda de la promoció i prestació 

de serveis als municipis que la integren en les matèries que determinen els Estatuts: 

a) Promou accions davant les institucions i entitats públiques i privades, amb l’objectiu 

d’aconseguir millors serveis. 

b) Dóna suport i organitza activitats i actes que suposen un coneixement més ampli de la nostra 

comarca. 

c) Promou campanyes encaminades a una millora efectiva del benestar social de tota la població. 

d) Proporciona i coopera amb la divulgació de material d’estudi de la nostra història i cultura, 

produït en la nostra llengua. 

El finançament ordinari de la Mancomunitat de la Valldigna prové de les aportacions dels 

municipis, mitjançant una quota ordinària, així com de les subvencions que procedeixen de 

diferents organismes públics, destacant les destinades a ocupació. 

  La Mancomunitat de la Valldigna assumeix, en la realització del present Pla de Joventut, 

la responsabilitat de treballar per una política de Joventut activa i real. 

L’àrea de Joventut de la Mancomunitat de la Valldigna pren el repte de recolzar, dinamitzar, 

escoltar i fer que els propis joves dels municipis que conformen la Mancomunitat siguen ells 

mateixos els qui determinen els eixos principals que hauran de regir la política de Joventut de la 

Mancomunitat de la Valldigna els propers anys. 

 

Abans, però, de presentar-vos el nou pla, aprofitem per fer una introducció sobre el que 

és un Pla de Joventut i com s’estructura que de ben segur ens facilitarà la seva entesa.  

 

Què és un pla de joventut? 

 La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el Pla de 

Joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar 

prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. 

Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de 

joventut.  

En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les 

necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació ja que ajuden 

a:  

Conèixer allò sobre el qual es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les causes? 

Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?  

Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera 

assolir? Amb qui i com es vol intervenir?  

Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecen de 

manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagen proposat. 

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament 
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constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. La planificació és un procés 

dinàmic i podem diferenciar les següents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació. La 

planificació és una estratègia i cal implicar en la mesura del possible tots els agents que 

intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.  

Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada realitat 

per poder intervenir i generar canvis positius i consistents. En aquest sentit, cada municipi ha de 

poder adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les prioritats 

polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos existents.  
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● 2. MARC NORMATIU DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

La llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut. 

La llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut defineix uns nous trams 

d’edat per delimitar el concepte de joventut associats als cicles escolars, concretament, de 12 a 

30 anys (edats a les que les persones joves canvien de cicles educatius i d’espais de 

socialització). Seguint el caràcter del preàmbul de la llei, aquest Pla pretén situar a la persona 

jove como a protagonista de la política pública en matèria de joventut i en aquest context “mereix 

una menció especial la reivindicació del apoderament de les persones joves, tant en el disseny 

com en l’execució de las polítiques que els/les afecten.  

Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell pel qual és desenvolupa reglamentàriament la 

Llei 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut de la Comunitat Valenciana.  

Aquesta normativa es concep com un desenvolupament de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, 

de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. No obstant això, aquesta llei va ser 

derogada per la Llei de Polítiques Integrals de Joventut. De moment, el Decret 86/2015 continua 

regulant qüestions com ara la formació en matèria d'animació juvenil a un nivell de detall que no 

es troba en la Llei 15/2017. Seria d'esperar que en un període relativament breu de temps es 

regularen les qüestions recollides en el Decret 86/2015 seguint les directrius de la nova Llei de 

Polítiques Integrals de Joventut, mitjançant el desenvolupament de nova normativa a aquest 

efecte. 

Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de 

l'Institut Valencià de la Joventut. 

Aquest decret sorgeix amb la finalitat d'adaptar el règim de funcionament de l'Institut Valencià de 

la Joventut a la nova realitat normativa. Fins a aquest moment, la normativa que estava en vigor 

era el Decret 21/2003, de 4 de març, del Consell, mitjançant el qual es va aprovar el Reglament 

Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Era necessari, després de 

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

Joventut, replantejar-se de quina manera l'Institut Valencià de la Joventut podia donar millor 

resposta a les noves necessitats normatives. 

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

l'adolescència.  

Es tracta d'una llei que pretén donar una nova orientació a les polítiques públiques dirigides a la 

promoció dels drets de la infància i l'adolescència del territori valencià, fomentant de manera 

activa els drets de la Convenció de drets del xiquet. 

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l'adolescència  

Aquesta llei recull diversos canvis respecte de normatives anteriors, que busquen garantir als i 

les menors una protecció uniforme a nivell estatal, constituint una referència perquè les diferents 

comunitats autònomes desenvolupen la seua pròpia legislació en la matèria. 

 

Constitució Espanyola, en el seu Article 9.2: 

 “Encomane als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu 

i dels grups en els quals s'integren siguen reals i efectives, remoure els obstacles que 
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impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania. Els poders 

públics han d'actuar positivament donant suport a l'avanç de la col·lectivitat cap a una societat 

més lliure, igualitària i participativa, que puga ser una realitat plena en el futur”. La Constitució en 

aquest article ja promou la participació de tots els ciutadans, ja que amb això s'empodera a les 

persones a lluitar per un futur millor i per les seues necessitats i demandes.  

Constitució Espanyola, en el seu Article 48:  

“Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en 

el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”. Aquest article fa referència a la 

participació juvenil de manera específica, per a la consecució d'un desenvolupament ple en totes 

els àmbits de la societat. 

 

o 2.1 L'ESTRATÈGIA VALENCIANA DE JOVENTUT  2019-2023 

 

La creació i posada en marxa de l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) respon a la 

necessitat de donar carta de naturalesa a una política de joventut, de voluntat transformadora, 

que tinga capacitat d’incidir de forma efectiva en les condicions de vida de les persones joves i 

que els done un paper determinant en la presa de decisions que afecten el seu present i futur 

immediat. 

Descrivim tot seguit el conjunt de línies d’intervenció que hem identificat, recollit, adaptat i 

incorporat a l’EVJ per construir el model singular amb què s’ha de desplegar en el futur immediat 

la política de joventut a la Comunitat Valenciana. 

Transició i emancipació 

La disposició de recursos per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la vida autònoma 

plena és encara hui una línia d’intervenció indefugible per a garantir condicions de vida dignes a 

través de la terna de drets que als anys 80 es va posar sobre la taula i que, malauradament, 

continua sent objecte de reivindicació: educació-treball-habitatge. 

 

Condició juvenil i afirmació 

Com a tenidors de la condició juvenil, per tant, les persones joves generen i executen 

projectes, participen en la vida social, cultural i política, fan aportacions estimables a la comunitat 

i són subjectes de drets que cal reclamar i exercir. Aquesta afirmació de la condició juvenil es 

garanteix a través de polítiques adreçades a la participació, la gestió comunitària, els 

aprenentatges no formals, l’expressió cívica, cultural i artística, i una creixent i inaturable mobilitat 

internacional.  

Una unitat tècnica forta i transversalitat 

Els recursos humans i materials s’han d’articular a través d’unitats tècniques de gestió i 

intervenció que garantisquen des de l’Administració que les especificitats de les persones joves 

seran ateses de manera adequada i que els serveis públics, cívics i privats s’adaptaran de 

manera suficient per a obtindre un nivell d’eficàcia satisfactori quan s’hi adrecen joves.  

 

 

 

Gestió pública i gestió cívica 

La gestió de serveis i programes d’atenció general a la gent jove i el desplegament de 

projectes i iniciatives juvenils ha de conjugar de manera equilibrada i complementària el seu 

caràcter públic i cívic.  
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Al mateix temps, un dels objectius irrenunciables de tota política de joventut és la promoció de la 

participació o, més enllà encara, de l’autogestió, per part de les persones joves. Així, un cop 

garantides les dotacions de recursos mínims necessaris, es donarà prioritat la gestió juvenil en 

tots aquells serveis i programacions que generen interès per part de les persones joves. 

 

Aposta local 

És clau, incrementar la capacitat real d’intervenció dels municipis, dotar-los dels recursos 

humans necessaris per a fer possible una interlocució estable i continuada, espais de trobada, 

acollida dinamització, serveis d’acompanyament en àmbits com l’ocupació, l’educació o la salut 

i programes promoció de la participació, la creativitat, la defensa de drets i els aprenentatges no 

formals.  

 

Xarxes territorials 

L’IVAJ desplegarà xarxes de suport que abasten el conjunt de la comunitat per reforçar l’acció 

dels professionals, per articular un sistema d’equipaments i serveis juvenils especialitzats i per 

coordinar territorialment l’acció sectorial del Govern.  
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• 3. EL CONTEXT  

 

Per redactar aquest document corresponent al nou Pla Local de Joventut de la Mancomunitat 

de la Valldigna, ho hem fet tenint present: la diagnosi, l’elaboració i l’execució. La diagnosi ha 

estat l’estudi acurat de quina és la situació del moment dels i les joves dels municipis i poder 

conèixer quines són les seves demandes i necessitats. Aquesta fase ens permet conèixer la 

realitat juvenil dels municipis i les accions que es duen a terme des dels ajuntaments, però també 

d’altres administracions que tenen efectes directes sobre la vida de les persones joves de la 

Mancomunitat de la Valldigna.  

L’elaboració és un procés dinàmic, en el qual ens plantegem les estratègies i quines actuacions 

volem desenvolupar en els propers anys. Accions que puguen respondre de manera coherent a 

les necessitats detectades a la diagnosi. És per això que en aquesta fase han estat molt 

importants els processos participatius que ens han permès escoltar, conèixer i poder incorporar 

a l’anàlisi i a les propostes dels agents implicats. Es tracta, doncs, d’una declaració d’intencions 

i un manifest de la feina que volem portar a terme del 2021 al 2025.  

La Mancomunitat de la Valldigna, junt a les regidories de joventut dels ajuntaments de Barx, 

Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna impulsen el Pla de joventut 2021 al 2025 

encaminat a transformar la realitat dels joves i a donar resposta als seus problemes i necessitats 

que tenen dins de l’entorn rural on viuen. 

Als ajuntaments que conformen la Valldigna no hi havia cap pla, programa o projecte per a fer 

una avaluació inicial. 

El Pla de Joventut s’entén  com una ferramenta fonamental per a l'actuació dels 

Ajuntaments de la Mancomunitat de la Valldigna en matèria de garantia dels drets de les 

persones joves i d’adequació de la política pública sobre la joventut a les necessitats percebudes, 

els problemes i les expectatives de les persones joves. 

El Pla de joventut es presenta com un document, dinàmic, flexible i interactiu. 

 

● 4. DADES SOCIO-DEMOGRÀFIQUES. 

o 4.1 LA SAFOR 

 

1.- Mapa de poblacions de la Safor 

 
Font: http://aplicaciones.edu.gva.es/ 

 

 

Demografia de La Safor 

La Safor és la quinta comarca més poblada de la Província de València, on trobem com 

a principals nuclis urbans Gandia (capital de la comarca), amb més de 71.000 habitants, Oliva 

http://aplicaciones.edu.gva.es/
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amb més de 25.000, o Tavernes de la Valldigna que compta amb quasi 20.000 veïns i veïnes. 

Representa el 6,701% poblacional de la província de València i el 3,435% regional. Té una 

superfície de 429,8 km² (1,8% del total regional), el que suposa una densitat de 402,10 hab./km², 

molt superior a la mitjana regional. Per la seva banda, les taxes de creixement demogràfic durant 

els últims 20 anys han estat del 40%, del mateix ordre i dimensió a les experimentades per al 

conjunt de la Comunitat Valenciana, encara que superior al creixement poblacional registrat per 

la província. En relació a la repartició territorial d'aquest creixement demogràfic, assenyalar que 

els majors índexs s'han produït en els municipis litorals i més meridionals de la Safor. 

 Oliva amb més de 25.000, o Tavernes de la Valldigna que compta amb quasi 20.000 veïns i 

veïnes. L'àrea funcional de la Safor comprèn 31 municipis amb una població de 171.903: 

Esta és la llista de ciutats i pobles que integren la comarca: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, 

L’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, 

Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Gandia, Guardamar de la Safor, La Font d´En 

Carròs, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, 

Rafelcofer, Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, 

Xeraco i  Xeresa. 

 

 

Història de La Safor 

La Safor existeix en termes polítics des que les localitats de la comarca es van constituir 

com a Mancomunitat de Municipis. Amb el decret del que aleshores va ser el Consell del País 

Valencià de 26 de març del 1982, La Safor passà a formar part de les comarques que formen el 

territori valencià. A més a més, personatges il·lustres com Ausiàs March (S.XV), Joanot Martorell 

(S.XV), Joan Roís de Corella (S.XV) o Sant Francesc de Borja (1510-1572) naixeren a Gandia, 

capital de la comarca. 

 

Economia de La Safor 

Es tracta d’una comarca amb un fort sector turístic, però no obstant això, el turisme és 

més bé temporal, molt centrat en la temporada estival. No obstant això, i per altra banda, la 

localitat de Simat de la Valldigna té una extensa àrea de camps de tarongers, convertint-se així 

en la principal activitat econòmica de l’àrea. 

 

Sociologia i Antropologia de La Safor 

Pel que respecta a la llengua, els municipis de La Safor i dels saforencs són principalment 

valencianoparlants. L’afició al joc de la pilota valenciana està també bastant arrelada al territori, 

sent l’Ajuntament de Piles un dels col·laboradors de la Federació de Pilota Valenciana. 

 

 

 

 

o 4.2 LA VALLDIGNA 

Al Sud est de la Província de València trobem la Valldigna, una sub-comarca de la Safor, 

formada pels municipis de Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Benifairó de la 

Valldigna i Barx, amb més de 20.000 habitants. Es una vall amb 8 kilòmetres de longitud i 4 

d’amplària, amb una orientació oest, est oberta a la mar. Flanquejada al nord per les serres de 

Corbera i de les Agulles i al sud pel Pla del Toro i el Montdúver. Diu la tradició, que Jaume II El 

Just, en passar per la Vall quan tornava de les batalles d’Alacant i Murcia, va quedar encisat per 

la bellesa i fertilitat de la zona, i dirigint-se a l’abat de Santes Creus va exclamar: “ Vall digna per 

a un monestir de la vostra religió” i la resposta de l’abat fou: “Vall digna!” 
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2.- Mapa de la Safor. 

 
Font: Google maps. 

 

Demografia dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

  

La Mancomunitat de la Valldigna està ubicada a la comarca de la Safor i està compresa 

pels municipis de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Barx, amb una població: 

6.158 hab. (Font, https://www.ine.es/ actualitzades a 31.12.2020). 

La Valldigna, és una vall oberta cap a la mar, on destaquen els extensos camps de tarongers, la 

manutenció principal dels valldignencs és el conreu de la taronja. La indústria és més aviat 

escassa. A partir dels noranta es va produir un increment notable del sector de la construcció. El 

sector agrícola és, doncs, el predominant, concretament el conreu, recollida, manipulació i 

comercialització de la taronja.  

L'economia valldignenca es caracteritza per la xicoteta oferta i demanda de mà d'obra 

qualificada, la pobra cultura emprenedora i l'aïllament geogràfic, que resta competitivitat al teixit 

empresarial. Els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna s'han fet servir de la immigració 

(d'Europa de l'Est sobretot) per a cobrir la falta de noves generacions en la recol·lecció de la 

taronja, degut a un èxode massiu de joves valldignecs en els últims anys per a treballar fora del 

poble. 

 

▪ 4.2.1  Simat de la Valldigna 

 

Geografia 

Simat de la Valldigna és un dels quatre pobles que integren la Valldigna, una subcomarca 

natural de la Safor, envoltada per les muntanyes de la serra de Corbera, al nord, i la del 

Montdúver, al sud, i oberta cap a l’est des d'on s'estén fins a la mar. 

Es troba a 55 km de València i és equidistant a 20 km de les localitats costaneres de Gandia i 

Cullera i també de Xàtiva i Alzira. El seu terme municipal limita amb els de Benifairó de la 

Valldigna, Xeresa, Barx, Quatretonda, Barxeta, Carcaixent i Pinet, tots ells de la província de 

València. El terme comprèn també els nuclis de població anomenats Pla de Corrals i Les Foies. 
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Des de València s'accedeix a Simat a través de la V-31, prenent després la CV-42 i posteriorment 

la CV-50 per a finalitzar accedint a la CV-600. 

 

Pla de Corrals 

El Pla de Corrals és una pedania situada a l’oest de la població, darrere de la muntanya 

de El Toro, i a mig camí entre Simat i Barxeta. Allí viuen durant tot l’any 94 persones (2020), 

encara que a l’estiu, per ser lloc habitual d’estiueig, la seua població augmenta en gran manera. 

 

 

▪ 4.2.2 Barx 

 

Geografia. 

Situat a la comarca de la Safor, Barx es troba a 65 km de València. És un poble de 

muntanya que compta amb les més importants masses forestals de la comarca. El municipi 

s'encalla en la Vall de la Valldigna, entre les serres de Buixcarró i Montdúver. El poble se sitúa 

sobre el pic de Penyalba, a 342 metres d’altitud. Durant tot el segle passat va sofrir una forta 

despoblació deguda a l'emigració, molta d'ella cap a França, des de la dècada dels vuitanta, 

però, ha trobat una estabilitat demogràfica recolzada en el sector serveis pel fet de ser l'únic 

poble de muntanya de la Safor. 

 

 

La Drova. 

Barx compta amb un altre nucli poblacional, La Drova. És una caseria del terme municipal de 

Barx (Safor) situada al pla o la vall de la Drova, a la vora l'antic camí de pastors que anava de 

Gandia a Barx, entre el massís del Montdúver a l'est i la serra del Buixcarró a l'oest. Segons les 

dades publicades per l'INE a 1 de Gener de 2020 el nombre d'habitants a La Drova era de 558 

habitants, 25 habitants més que l'en l'any 2019, una gran part d'ells d'origen britànic, francés i 

alemany. 

▪ 4.2.3  Benifairó de la Valldigna 

 

Geografia 

Benifairó de la Valldigna està situat, dins de la comarca de la Safor, en la província de València 

i a 55 km de la ciutat de València, envoltada per les muntanyes de la serra de Corbera, al nord, 

i la del Montdúver, al sud, i oberta cap a llevant, des d'on s'estén fins a la mar. 

El terme, de 20,1 km² situat entre la Serra de les Agulles i el massís del Montdúver, té una zona 

plana i una altra de muntanyosa. L'eix vertebrador és el riu Vaca, habitual punt d'inici d'excursions 

als principals paratges de la zona com ara el monestir, el castell o la font del Barber. En la serra 

de les Agulles es pot practicar l'escalada a l'Agulla Fonda o l'Agulla Foradada; també cal destacar 

els barrancs de Cardona i de Castells. Al peu del castell hi ha el despoblat d'Alfurell amb 

jaciments històrics. Des de València s'accedeix a Benifairó de la Valldigna a través de la V-31, 

prenent després la CV-42 i posteriorment la CV-50 per a finalitzar accedint a la CV-600. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a


 
 

 

18 
 

● 5 DADES ESTADÍSTIQUES DE POBLACIÓ 

 

 

 

o 5.1 PIRÀMIDE POBLACIONAL PER SEXE DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE 

LA VALLDIGNA. COMPARACIÓ AMB LA PIRÀMIDE POBLACIONAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA I DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. 

 

 

 

 Els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna, formats per Barx, Benifairó de la 

Valldigna i Simat de la Valldigna, tenen una població total de 6158 habitants del quals 3112 son 

homes i 3046 son dones. 

A continuació podem observar a les piràmides poblacionals son similars, són piràmides 

constrictives. Unes piràmides de població que mostren un percentatge de la població d'1-14 

anys de menys de 30% i les edats 75 i per sobre de més del 6% es considera un "envelliment 

de la població"  

 

 

 
3. Piràmide poblacional per sexe dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

 
Font: https://pegv.gva.es/es/temas/demografiaypoblacion, taula elaboració pròpia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pegv.gva.es/es/temas/demografiaypoblacion
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4. Piràmide poblacional per sexe de la Comunitat Valenciana. 

 

 
Font: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=04002.px#!tabs-tabla, taula elaboració pròpia. 

 
 

5. Piràmide poblacional per sexe de la Província de València. 

 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

 

 

 

 

o 5.2 POBLACIÓ PER BLOCS D’EDAT SEGMENTAT PER SEXE: 12-17 (12-13, 14-17) 

18-23, 24-29. 

 

En aquest punt anem a vore la població jove segmentada per blocs d’edats dels municipis 

de la Mancomunitat de la Valldigna. 
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Els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna tenen una població de 12 a 29 anys de 1071 

persones, 565 homes i 506 dones. De les 1071 persones la població de Barx compta amb 180 

persones joves, de les quals 89 son homes i 91 son dones, la població de Benifairó de la 

Valldigna té 291, 152 homes i 139 dones i el municipi de Simat de la Valldigna té 600 persones 

joves d’edats compreses de 12 a 29 anys, 324 homes i 276 dones. 

 
6. Gràfic de la població jove dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 
Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

 

 
7. Taula i gràfic de la població jove total dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

EDATS HOMES DONES 

TOTAL 565 506 

12-13 55 60 

14-17 117 122 

18-23 202 166 

24-29 191 158 
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Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

 

o 5.3 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER LOCALITATS, AMB SEGMENTACIÓ PER 

SEXE 2020. 
 

Els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna tenen una població total de 6158 persones, 

3112 homes i 3046 dones. 

La població de Barx té un total de 1303 persones, 675 homes i 628 dones, Benifairó de la 

Valldigna té 1558 habitants, 785 homes i 773 dones i Simat de la Valldigna és el municipi de la 

Mancomunitat de la Valldigna amb més habitants, 3297, dels quals 1652 son homes i 1645 son 

dones.  

 

 

 
8. Gràfic i taula de la població total dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna segmentat per sexes. 

 
Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 
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 Homes Dones 

Total 3.112 3.046 

Barx 675 628 

 Benifairó de la Valldigna 785 773 

Simat de la Valldigna 1.652 1.645 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

o 5.4 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS EN EL TEMPS EN LES ÚLTIMES 

DÈCADES, SEGMENTAT PER SEXE. 

Segons les dades publicades per l’INE a 1 de gener de 2020 el nombre d’habitants en els 

municipis de la Mancomunitat de la Valldigna es de 6.158, 19 habitants menys que l’any 2019. 

En el gràfic següent es poden veure quants habitants tenen els municipis de la Mancomunitat de 

la Valldigna al llarg dels anys 

 

 
9. Gràfic de l’evolució de la població des del 2000 fins el 2020 dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna segmentat per 

sexes. 

.  
Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia 

o 5.5 PERCENTATGE DE POBLACIÓ JOVE ESTRANGERA PER CONTINENTS O 

NACIONALITATS, SEGMENTAT PER SEXE. 

 

Simat de la Valldigna. 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020 el 58.11% 

(1.916) dels habitants empadronats en el Municipi de Simat de la Valldigna han nascut en aquest 

municipi, el 26.63% han emigrat a Simat de la Valldigna des de diferents llocs d'Espanya, el 

22.26% (734) des d'altres municipis de la província de València, el 0,58% (19) des d'altres 

províncies de la Comunitat Valenciana, el 3.79% (125) des d'altres comunitats autònomes i el 

15.26% (503) han emigrat a Simat de la Valldigna des d'altres països. 

Disminueixen (-14) els habitants nascuts a Simat de la Valldigna, passant de l'57.98% a l'58.11%. 

Augmenten (7) els habitants nascuts a la província de València, passant de l'21.84% a l'22.26%. 

Disminueixen (-4) els habitants nascuts a la Comunitat Valenciana, passant de l'0,69% a l'0,58%. 
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Disminueixen (-4) els habitants nascuts a la resta d'Espanya, passant de l'3.88% a l'3.79%. 

Disminueixen (-17) els habitants nascuts en altres països, passant de l'15.62% a l'15.26%.  

Segons les dades ofertes per l'INE a l'estadística del Padró dels habitants empadronats a Simat 

de la Valldigna que han nascut en altres països ascendeixen a 503. 

● 36 habitants, 12 homes i 24 dones nascuts a Amèrica. 

● 4 habitants, 2 homes i 2 dones nascuts a Àsia. 

● 4 habitants, 1 home i 3 dones nascuts a l'Àfrica. 

 

 

 

 

● 10. Gràfic % del lloc de naixement dels habitants de Simat de la Valldigna. 

 

Benifairó de la Valldigna 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020 el 68.61% 

(1.069) dels habitants empadronats en el Municipi de Benifairó de la Valldigna han nascut en 

aquest municipi, el 22.14% han emigrat a Benifairó de la Valldigna des de diferents llocs 

d'Espanya, el 18.10% (282) des d'altres municipis de la província de València, el 0,51% (8) des 

d'altres províncies de la Comunitat Valenciana, el 3,53% (55) des d'altres comunitats 

autònomes i el 9.24% (144) han emigrat a Benifairó de la Valldigna des d'altres països. 

Disminueixen (-19) els habitants nascuts a Benifairó de la Valldigna, passant de l'69.26% a 

l'68.61%. 

Augmenten (11) els habitants nascuts a la província de València, passant de l'17.25% a 

l'18.10%. 
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Es mantenen en el mateix nombre els habitants nascuts a la Comunitat Valenciana, passant 

de l'0,51% a l'0,51%. 

Augmenten (6) els habitants nascuts a la resta d'Espanya, passant de l'3.12% a l'3,53%. 

Disminueixen (-11) els habitants nascuts en altres països, passant de l'9.87% a l'9.24%. 

 

Segons les dades ofertes per l'INE a l'estadística del Padró dels habitants empadronats a 

Benifairó de la Valldigna que han nascut en altres països ascendeixen a 144. 

 

● 31 habitants, 11 homes i 20 dones nascuts a Amèrica. 

● 9 habitants, 6 homes i 3 dones nascuts a l'Àfrica. 

● 3 dones nascudes a Àsia. 

 

 

 

 

 

 

11. Gràfic % del lloc de naixement dels habitants de Benifairó de la Valldigna. 

 

 

Barx 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020 el 32.77% 

(427) dels habitants empadronats en el Municipi de Barx han nascut en aquest municipi, el 

43.13% han emigrat a Barx des de diferents llocs d'Espanya, el 32.92% (429) des d'altres 

municipis de la província de València, el 3.15% (41) des d'altres províncies de la Comunitat 

Valenciana, el 7.06% (92) des d'altres comunitats autònomes i el 24.10% (314) han emigrat a 

Barx des d'altres països. 

Disminueixen (-8) els habitants nascuts a Barx, passant de l'34.06% a l'32.77%. 
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Augmenten (14) els habitants nascuts a la província de València, passant de l'32.50% a 

l'32.92%. 

Augmenten (3) els habitants nascuts a la Comunitat Valenciana, passant de l'2.98% a 

l'3.15%. 

Augmenten (5) els habitants nascuts a la resta d'Espanya, passant de l'6.81% a l'7.06%. 

Augmenten (12) els habitants nascuts en altres països, passant de l'23.65% a l'24.10%. 

Segons les dades ofertes per l'INE a l'estadística del Padró dels habitants empadronats a 

Barx que han nascut en altres països ascendeixen a 314. 

● 23 habitants, 10 homes i 13 dones nascuts a l'Àfrica. 

● 20 habitants, 7 homes i 13 dones nascuts a Amèrica. 

● 8 habitants, 3 homes i 5 dones nascuts a Àsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Gràfic % del lloc de naixement dels habitants de Barx. 

 

 
 

 

 

 

Per nacionalitats empadronades als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna, la 

nacionalitat romanesa amb un 37,15%, seguida de la anglesa, un 20,71% i la francesa un 

10,31%, són les que compten amb un nombre més gran d’habitants empadronats. 
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13. Gràfic del % de nacionalitats als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna.

 
Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

 

 
14. Gràfic del % de població estrangera als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna per grups d’edat segmentat 

per sexe .  

 
Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 
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o 5.6 PERCENTATGE DE POBLACIÓ QUE HA MIGRAT EN ELS ÚLTIMS ANYS, PER 

NACIONALITAT, EDAT I SEXE. 

 

Segons l'Estadística de variacions residencials corresponent a l'any 2019, el saldo migratori de 

la Comunitat Valenciana va ser de 71.137, mentre que el 2018 presentava un valor de 46.750. 

Aquest saldo migratori es deu en gran part a el saldo amb l'estranger, ja que el saldo amb altres 

comunitats autònomes va ser 5.600, tal com pot apreciar-se en la següent taula. 

Si el saldo migratori es desagrega segons la variable nacionalitat presenta valors positius, tant 

per la nacionalitat espanyola (3.511) com per al conjunt de les estrangeres (67.626). 

El saldo migratori és positiu en les tres províncies, sent València la província que presenta un 

saldo major (34.500). 

 
15. Taula de Saldo migratori del 2019. 

Migracions Total Internes 
Altres 
CCAA 

Estrangers 

Immigracions 299.013 133.551 51.406 114.056 

Emigracions 227.876 133.551 45.806 48.519 

Saldo 71.137 0 5.600 65.537 

 
Font:https://pegv.gva.es/es/variaciones-residenciales.-resultados-para-la-comunitat-valenciana 

 

Residents a l'estranger dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

Segons les dades publicades per l'INE al CERA, cens electoral d'espanyols residents a 

l'estranger a 1 de Febrer de 2021 els espanyols que resideixen habitualment a l'estranger o han 

traslladat a l'estranger la seva residència habitual majors de 18 anys eren 31 persones amb 

municipi d'origen a Barx, 34 persones amb municipi d’origen a Benifairó de la Valldigna i 64 

persones amb municipi d’origen a Simat de la Valldigna. 

 

Característiques de l’estructura la població jove de la Mancomunitat de la Valldigna 

 

Conèixer la realitat juvenil de la Mancomunitat de la Valldigna és un primer pas imprescindible a 

l’hora d’abordar eficaçment els problemes i les necessitats dels i de les joves dels municipis. Al 

llarg d’aquesta primera part de l’informe es recullen algunes dades demogràfiques, socials i 

econòmiques que ens ajudaran a comprendre les característiques generals de la població jove.  

La informació ha estat distribuïda en diversos apartats, al llarg dels quals s’aborden els diferents 

aspectes de la realitat juvenil. En primer lloc, hem analitzat les dades relacionades amb les dades 

demogràfiques de la població jove dels pobles que conformen la Mancomunitat de la Valldigna, 

com son l’Índex de Població Juvenil.  

En segon lloc, hem volgut fer referència a dos dels aspectes que més incideixen sobre el 

desenvolupament de la vida dels i les joves són la seva relació amb el mercat laboral i l’àmbit 

educatiu. 

● 5.7 ELS I LES JOVES DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA EN XIFRES 

De la població dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna, són joves el 19,45%, 1198 

persones estructurats en els diferents rangs d’edats: entre 12 i 17 anys (318 hab) entre 18 i 23 

(398 hab) i entre 24 i 29 anys (482 hab). La població jove de la Mancomunitat de la Valldigna 

suposa el 0,223% respecte a la població jove de la província de València.  
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16.  Població de 12 a 29 anys dels Municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

En el gràfic podem observar que la franja d’edat on més joves hi ha als municipis de la 

Mancomunitat de la Valldigna que pertany al grup d’edat de 24 a 29 a Simat i Benifairó de la 

Valldigna, després el tram de 18 a 23 anys a les mateixes poblacions, al municipi de Barx el 

nombre de persones joves en les tres franges d’edat es similar, amb 61 joves de 12 a 17, 64 

joves de 18 a 23 anys i 63 en el tram d’edat de 24 a 29 anys. 

 

 

 

17.   Població de 12 a 29 anys segmentada per sexe dels Municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística, taula elaboració pròpia. 

 

La franja d’edat per sexe on més joves hi ha es la compresa entre els homes d’edats de 24 a 29 

anys i la que menys joves per sexe hi ha és la de dones d’edats de 12 a 17 anys.  
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● 6. DADES ESTADÍSTIQUES ECONÒMIQUES, 

SOCIOECONÒMIQUES I D’OCUPACIÓ. 

o 6.1 PERCENTATGE D’EMPRESES DEL TERRITORI PER CADA 

SECTOR PRODUCTIU: SERVEIS, COMERÇ, INDÚSTRIA I 

AGRICULTURA I RAMADERIA. 
18.  Gràfic de % d’empreses dels municipis de la mancomunitat de la Valldigna segons el sector de la seua activitat 

principal. 

 
Font: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) 

             Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 
 

19.  Gràfic d’empreses per municipis de la mancomunitat de la Valldigna segons el sector de la seua activitat 

principal. 

 
Font: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) 

             Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

o 6.2 TREBALL JOVE A LA VALLDIGNA. TIPUS DE CONTRACTACIONS 

A LES QUÈ ACCEDEIXEN LES PERSONES JOVES.  
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El 34,28% de joves contractats als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna tenen 

entre 30 i 34 anys, després el 32,67% tenen entre 25 i 29 anys, de 20 a 24 anys son contractats 

el 25,5% i de 16 a 19 anys el 7,55% estan contractats. . 

 

20.  Taula de % de contractació per tram d’edats 

 

Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Taula d’evolució de contractes a joves 

 

 
 

Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
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o 6.3 TIPUS DE CONTRACTACIONS A LES QUÈ ACCEDEIXEN LES 

PERSONES JOVES. 

 

El 72,44% de contractes que es fan als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna, son 

de caràcter temporal, això és degut a que la majoria d’oferta de treball es concentra en la 

temporada de la taronja, podem observar que la població de Benifairó de la Valldigna concentra 

la major part dels contractes degut al número de magatzems situats a la població. El 12,27% son 

indefinits, i el 15,29% son de formació. 

 
22.  Taula de % de tipus de contractes per municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

De totes les persones contractades del 2018 al 2020 als diferents municipis que 

conformen la Mancomunitat de la Valldigna el 32,35% han sigut dones front el 67,64% que han 

sigut homes. En la següent gràfica està el % de contractacions per municipis, on observem que 

a la població de Barx ha contractat a més dones en contra de les poblacions de Benifairó de la 

Valldigna i Simat de la Valldigna on la majoria de persones contractades son homes. 
 

23.  % de contractes per sexe 

 

Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
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Les contractacions segons les titulacions un 93,19% que es fan són amb títol d’ESO o sense 

estudis, així observem que l’oferta de treball que hi ha als municipis de la Mancomunitat de la 

Valldigna, son per a feines de poca qualificació professional. 

 

24.  % de contractacions per titulacions. 

 

 

Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

 

o 6.4  PERCENTATGE DE JOVES QUE NO TREBALLEN NI ESTUDIEN. 

 

El percentatge de ni-nis en 2020 creix un punt i se situa en el 15,8 % dels valencians 

entre 15 i 29 anys. Un de cada sis joves valencians ni estudia ni treballa. Segons l’ampliació de 

dades educatives de l’Enquesta de població activa (EPA), publicada pel Ministeri d’Educació i 

que inclou informació de l’Institut Nacional d’Estadística, el 15,8 % de les xiques i els xics de la 

Comunitat Valenciana, d’entre 15 i 19 anys, van abandonar la seua formació acadèmica en 2020 

i, a més, no van aconseguir trobar una ocupació. La xifra ha crescut un punt percentual respecte 

a 2019, però se situa per davall de la mitjana espanyola, la qual ha crescut un 2,3 %.   

 L’augment de joves valencians que ni estudien ni treballen ha sigut més significatiu entre els 

xics, que van passar del 13,3 % en 2019 al 15 % en 2020, és a dir, 1,7 punts més. En canvi, les 

dones representen el nombre més gran de ni-nis a la Comunitat Valenciana, ja que ho són el 

16,7 % d’aquestes, xifra que a penes va augmentar tres dècimes respecte a 2019. 

Mentre que, entre els ni-nis valencians homes, és la primera vegada, des de l’any 2014, que 

augmenta el percentatge (i es trenca una tendència positiva), en el cas de les xiques, ja en 2018 

es va produir un lleu increment. 

 

 

 

http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
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Es trenca la tendència 

En el global d’Espanya, el percentatge de joves d’entre 15 i 29 anys que no estudien ni treballen 

ha pujat al 17,3 %, 2,4 punts més que l’any anterior. Es trenca també la tendència a la baixa 

iniciada en 2013, quan la taxa va registrar el seu valor màxim (22,5 %). 

Aquest increment està relacionat amb una taxa d’ocupació inferior en aquest tram d’edat, ja que 

el percentatge de la població que estudia o es forma continua pujant fins a arribar, en 2020, al 

57,3 %, 0,7 punts més que en 2019. 

No obstant això, el percentatge de joves ocupats que no estan formant-se baixa més de 3 punts, 

del 28,5 % en 2019 al 25,4 % en 2020, en un context de caiguda generalitzada de l’ocupació, a 

conseqüència de la pandèmia. 

 

 

 

 

o 6.5 ATUR 

En la següent gràfica podem observar que des de 2011 el tram d’edat on més aturats hi 

ha es en les de 30 a 34 anys, però en 2020 el tram on més aturats hi havia era en l’edat de 20 

a 24 anys. 

 

 
25.  % d’atur jove als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

 
Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

 

 

http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat
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El 70% demandants aturats son del sector serveis i el 83% son de nacionalitat espanyola. 

 
25. Demandants per sector d’activitat  i per nacionalitat als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna.. 

 
Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

 

 

 

 

 

 

● Dades atur Benifairó de la Valldigna 

 
26..Evolució taxa atur Benifairó de la Valldigna. 

 
Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

Segons les dades publicades pel SEPE al mes d'octubre de 2020 el nombre d'aturats ha baixat 

en 14 persones. De les 14 persones que van eixir de la llista de l'atur a Benifairó de la Valldigna 

va baixar a 9 homes i 5 dones. 

El nombre total d'aturats és de 83, dels quals 28 són homes i 55 dones. 

Les persones majors de 45 anys amb 33 aturats són el grup d'edat més afectat per l'atur, seguit 

dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 33 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 

25 anys amb 17 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d'aturats hi ha al municipi amb 

63 persones, seguit de la indústria amb 7 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 7 

aturats, l'agricultura amb 5 aturats i per últim la construcció amb 1 aturat. 
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● Dades atur Barx 
27..Evolució taxa atur Barx 

 
Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

Segons les dades publicades pel SEPE al mes d'octubre de 2020 el nombre d'aturats ha pujat 

en 13 persones. De les 13 persones noves en la llista de l'atur a Barx augment en 9 homes i 4 

dones. 

El nombre total d'aturats és de 77, dels quals 35 són homes i 42 dones. 

Les persones entre 25 i 44 anys amb 37 aturats són el grup d'edat més afectat per l'atur, seguit 

dels majors de 45 anys amb 36 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 

4 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d'aturats hi ha al municipi amb 

57 persones, seguit de la construcció amb 14 aturats, l'agricultura amb 3 aturats, la indústria amb 

2 aturats i per últim les persones sense ocupació anterior amb 1 aturats. 

 

 

 

● Dades atur Simat de la Valldigna 
28..Evolució taxa atur Simat de la Valldigna. 

 
Font:http://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral-registrat 

 

Segons les dades publicades pel SEPE al mes d'octubre de 2020 el nombre d'aturats ha baixat 

en 14 persones. De les 14 persones que van sortir de la llista de l'atur a Simat de la Valldigna va 

baixat a 8 homes i 6 dones. 

El nombre total d'aturats és de 187, dels quals 81 són homes i 106 dones. 

Les persones entre 25 i 44 anys amb 75 aturats són el grup d'edat més afectat per l'atur, seguit 

dels majors de 45 anys amb 73 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 

39 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d'aturats hi ha al municipi amb 

142 persones, seguit de les persones sense ocupació anterior amb 20 aturats, l'agricultura amb 

12 aturats, la construcció amb 7 aturats i per últim la indústria amb 6 aturats. 
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● 7. DADES ESTADÍSTIQUES I D’EDUCACIÓ 

 

El nivell de formació de la població adulta és un indicador que es vincula a el 

desenvolupament tant personal com professional. Una societat formada i preparada comptarà 

amb millors eines per afrontar canvis conjunturals i s’adaptarà millor als nous contextos 

socioeconòmics, per no parlar de l'esperit crític que fomenta entre les persones joves. 

 L’Estratègia Europa 2020, els Objectius de Desenvolupament Sostenible o els informes que 

estableixen institucions autonòmiques com l'IVAJ, ens anima a aconseguir el desenvolupament 

d'una societat igualitària i competitiva a través d'un alt nivell d'ocupació, sostenible i amb cohesió 

social. 

De forma generalitzada, s'inclou en les anàlisis sobre el nivell educatiu d'un territori determinat, 

informació dels percentatges de població segons sexe i nivell de formació assolit.  

 

o 7.1 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ TOTAL JOVE, PER SEXE, PER 

NIVELL I TIPUS D’ESTUDIS. 

 

Dades de la Conselleria d'Educació respecte les persones matriculades en ESO- Batxillerat i 

Cicles Formatius dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

 
 

 

 

 

 

29..Persones joves matriculat a ESO/Batxillerat/Cicles formatius 

 
Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

 

En la següent taula es presenta el percentatge de la població en la Comunitat Valenciana 

matriculat en l’ensenyament no universitari i universitari en el període del curs escolar del 

2018/2019. Observem que en les titulacions superiors el nombre de dones és superior. 
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30. Matriculats per sexe en diferents titulacions a la Comunitat Valenciana.

 

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

 
 

 

 

 

 

 

31. Nivell de formació a la  Comunitat Valenciana. 

 
Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

o 7.2 CENTRES EDUCATIUS ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE 

LA VALLDIGNA. 

 La Mancomunitat de la Valldigna no disposa d’IES. L’alumnat que acaba els estudis de 

primària als municipis de Benifairó i Simat de la Valldigna s’han de desplaçar a Tavernes de la 

Valldigna (IES La Valldigna) i l’alumnat de Barx a Gandia (IES Montdúver). 

Pel que fa al nivell formatiu la majoria dels joves acaben la ESO i després segueixen a Batxillerat, 

però existeix un gran nombre de joves que segueixen estudiant Cicles Formatius Professionals. 
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32. Relació de centres educatius 

 Infantil Primaria ESCOLES DE MUSICA 

BARX CRA Mondúver-Safor 
 

CRA Mondúver-
Safor 

Escola Privada de Música 
Soc. Instruct. Musical 

Sta.Cecilia 

 

BENIFAIRÓ CEIP 
Jaume II EL JUST  

CEIP 
Jaume II EL JUST  

Escola Privada de Música 
Soc. Pepe Rafaela 

SIMAT CEIP Valldigna 
 

CEIP Valldigna 
 

Escola Privada de Música 
Soc. Mestre Amorós 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

 

 

 

 

 

● 8. DADES ESTADÍSTIQUES DE RENDA I VIVENDA 

 

La renda mitjana és un altre dels indicadors que utilitza l'INE en l'Enquesta de Condicions de 

Vida i ofereix les dades per a les llars (que és la dada directa), persones i unitats de consum 

(dades indirectes). 

Les llars per municipis de la Mancomunitat de la Valldigna compten amb una renda mitjana per 

llar i per persona molt diversa entre les poblacions, Benifairó de la Valldigna té una renda mitjana 

per llar de 75.999,41€, amb una renda mitjana per persona de 30.681.88 €. Simat de la Valldigna 

per llar té 22.806,63€ i per persona 10.184,32€ i Barx 25.684,97€ per llar i 10.497,02€ per 

persona. Com sabem, la mitjana és un estadística de posició central poc vàlida per analitzar 

diferències, és per això que la mitjana ens ajudarà a conèixer millor aquestes diferències. La 

població amb ingressos per unitat de consum per sota dels 7.500 € any puja al 9,54% a Benifairó, 

14,30% a Simat i un 18,14% a Barx. 

Si comparem els percentatges amb el coeficient GINI(mesura utilitzada en el sector econòmic a 

través de la qual es calcula la desigualtat d'ingressos entre els ciutadans d'un territori determinat) 

observem que a Benifairó hi ha un 26,49% a Simat un 28,28% i a Barx un 32,73%. 

Finalment, el I Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Valldigna ha decidit incorporar el factor 

de l’habitatge en la seva fase de diagnòstic. 

L’habitatge és símbol d’independència i emancipació, però a Espanya, a causa del  baixos salaris 

i  el preu de l'habitatge, aquest procés s'ha detingut o dificultat en alguns casos. 

En els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna, el preu mitjà dels habitatges se situa en 

els 65.000 €. En el municipi de Barx el preu mitjà de l’habitatge és més elevat que a Simat i 

Benifairó situant-se en 92.000 €.  
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33. Cens de Vivendes 

  

  

Barx Benifairó Simat 

Total de vivendes familiars - 2011 (nº) 1.153     912     1.895     

Vivendes principals - 2011 (nº) 485     657     1.409     

Vivendes secundaries - 2001 (nº) 312     80     213     

Vivendes buides - 2001 (nº) 83     99     273     

Total vivendas col·lectives - 2001 (nº) 0     1     1     

Font:argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORESl 

 

 
33. Taula preu de venda de vivendes als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

Localització Preu m2 
jul 2021 

Variació 
mensual 

Variació 
trimestral 

Variació 
anual 

Màxim 
històric 

Variació 
màxima 

BARX 962 €/m2 -0,50% 6,10% 11,90% 1.057 €/m2 
ene 2015 

-9,00% 

BENIFAIRO  489 €/m2 0,50% n.d. n.d.     

SIMAT  559 €/m2 2,20% 1,60% -19,10%     

Font: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda 

 

 

 
34. Taula lloguer de vivendes als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

Localització -Cuantía M (€) 

BARX 508 €/m 

BENIFAIRO x 

SIMAT 400 €/m 

Font:https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler/municipio 

 

 

Al municipi de Benifairó de la Valldigna no trobem dades de preus de lloguer, en Barx l'índex  

del preu del lloguer està en 508 € i en Simat a 400€. 

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda
https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler/municipio
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● 9. SALUT 
 

Aquest pla de joventut s'orienta a dissenyar unes polítiques socials que assoleixin una 

formació de qualitat, un oci alternatiu i educatiu però, sobretot, que ofereixen oportunitats a totes 

les persones joves. En aquesta premissa està inclosa la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes. 

  En els últims anys, la societat juvenil ha viscut una sèrie de canvis socials, com la 

transformació digital, l’ordinador, el mòbil i internet s’han convertit en elements naturals de la 

cultura juvenil. L’ús d’internet i de la telefonia mòbil ha experimentat un creixement sense 

precedents. La joventut ha estat la més activa en el seu consum. Es comuniquen amb els amics 

a través de missatges d’aplicacions mòbils, naveguen constantment per la xarxa, fan “amics” als 

xats, s’informen a través dels mitjans socials i, de fet, són els que –fins i tot– poden canviar l’ús 

pel qual van ser pensades algunes aplicacions 

Sembla una edat prematura per tenir telèfon mòbil, però la realitat és que un 98% dels joves de 

10 a 14 anys tenen un telèfon d'última generació amb connexió a Internet. 

El 95,5% dels espanyols enquestats de 15 a 17 anys posseeix telèfon mòbil amb connexió a 

Internet. El recompte de les vegades que contacten l'aparell aquests joves és realment 

preocupant. 

 

Pel que fa al consum d’alcohol, el quaranta per cent dels joves del País Valencià reconeix haver 

fet botellot durant la pandèmia segons xifres de l'últim estudi de l'Institut de la Joventut.  El 

consum d'alcohol és l'hàbit de risc més estès entre les persones joves. El 8,1% de la joventut 

amb edats compreses entre els 18 i 24 anys confirmen haver patit una intoxicació etílica en els 

últims dies segons l'Observatori Espanyol de la droga i les intoxicacions. Però, entre les edats 

de 25 a 34 anys, aquest percentatge puja al 15,7%. El consum en grans quantitats d'alcohol 

demostren les greus conseqüències en l'aparell 

hepàtic i cardiovascular. 

 

 

 

 

● 10  POLITIQUES I ESPAIS JUVENILS 

 

o 10.1  ESPAIS I INFRAESTRUCTURES JUVENILS 

 
ADMINISTRATIVES: 

- Ajuntament de Simat de la Valldigna 

- Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 

- Ajuntament de Barx 

- Mancomunitat de la Valldigna. 
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- Consultori Auxiliar Benifairó de la Valldigna. 

- Consultori Auxiliar de Simat de la Valldigna. 

- Consultori Auxiliar de Barx. 

 

OCI: 

- Poliesportiu Simat de la Valldigna. 

- Poliesportiu Benifairó de la Valldigna. 

- Poliesportiu Barx 

- Gimnàs Municipal Barx. 

- Casal Jove Simat de la Valldigna 

- Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna 

- Club de futbol SIMAT 

- Grup Senderisme Barx 

 

CULTURA: 

- Casa de la Cultura/Biblioteca Simat de la Valldigna 

- Biblioteca Barx (Punt d’Informació Juvenil) 

- Biblioteca Benifairó de la Valldigna 

- Societat Musical l’Entusiasta Benifairó 

- Societat Unió Musical Simat de la Valldigna. 

- Societat Unió Musical Santa Cecilia Barx. 

- Teatre Algeval de Barx 

 

 

Els municipis de la Mancomunitat de la Valldigna conten amb uns pocs recursos materials i 

humans per a cobrir les necessitats de la població juvenil dels municipis mancomunats. Hem 

anomenat infraestructures que tenen rellevància i ús entre les persones joves dels municipis, 

administratives, d’oci i culturals. Hi ha que destacar que tots els municipis de la Mancomunitat 

de la Valldigna conten amb espais per a la música degut a la seua tradició musical, en aquestes 

societats musicals hi ha molta presència de joves.  

 

o 10.2 PROGRAMES I POLÍTIQUES PER A JOVES ANTERIORS AL PLA 

 

Els programes específics per a joves en els municipis son:  

 

• Programes oferits des de les Escoles de música: Solfeig, instruments, Cor, agrupacions com la 

banda de música. Possibilitat d’inscripció a qualsevol edat. 

• Programació cultural: Programació amb diferents activitats programades pels ajuntaments del 

municipis de la Mancomunitat de la Valldigna.(Teatres, cinema, exposicions...)  

• “Pressupostos Participatius”: L’Ajuntament de Simat ofereix la possibilitat a la ciutadania de 

plantejar propostes per a invertir una quantitat del pressupost municipal. En els pressupostos per 

al 2021 els veïns i veïnes de Simat varen decidir utilitzar aquest pressupost per a mesures de 

prevenció sanitària.  

• Programació Esportiva: Oferta esportiva anual per a joves dels municipis mancomunats i unions 

esportives (Futbol, Pàdel, Natació, Running, Ciclisme, etc)  

• Turisme: Visites guiades. 

• Garantia Juvenil, contractació de persones joves pels Ajuntaments i la Mancomunitat de la 

Valldigna. 

• Punt d’informació Juvenil a la Biblioteca de Barx. 
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Agents: 

La Mancomunitat de la Valldigna disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut 

per donar suport als municipis als efectes de dissenyar, desenvolupar executar projectes juvenils 

i programes adreçats als joves en favor de l’apoderament juvenil i l’acompanyament en 

l’emancipació.  

- Tècnic/a de joventut per a la realització del disseny, redacció, execució i justificació del Pla local 

de joventut del municipi, així  com les actuacions que se’n desprenen. 

- Dinamitzador juvenil per a l’impuls dels programes i l’execució dels serveis vinculats al Pla local 

de joventut. 

 

o  10.3. CONSULTA CIUTADANA 

 

L’àrea de joventut de la Mancomunitat de la Valldigna, per a la redacció d’aquest Pla de Joventut 

està recollint informació sobre comportaments relatius als serveis municipals sobre joventut. La 

investigació es centra, en enquestes enviades a diferents agents (ADOL, Treballadora Social, 

Regidories de cultura i joventut, Personal de Biblioteca, IES, Escoles de Música) per a recavar 

informació qualitativa i quantitativa sobre les polítiques de joventut portades a terme des dels 

diferents municipis. 

 

També s’han fet entrevistes a les persones joves sobre els diferents àmbits en els quals 

s’estructura la vida per a recollir informació qualitativa. 

 

Les respostes han estat analitzades i les principals conclusions son: 

 

PARTICIPACIÓ/ASSOCIACIONAME. 

A la Valldigna es presenta un problema d'associacionisme exclusivament juvenil, però 

tots els municipis compten amb bandes de música, entitats culturals, socials i esportives amb 

una gran presència juvenil. Així mateixa, des d'aquest any s'està treballant en la creació del 

Consell Territorial de la Joventut de la Valldigna, projecte el qual, li s'atorgarà un protagonisme 

especial. Així mateixa, cal destacar l'existència d'associacions juvenils festeres, com les que es 

poden trobar a municipis com Barx o Simat de la Valldigna. 

Els i les joves  consideren que s’haurien de crear un major nombre d’activitats des dels 

ajuntaments dirigides a ells, encara que reconeixen que no hi ha líders o colles per dirigir les 

activitats. La gent participa en la mesura que se li facilita tot, però en tot cas, hi ha poca implicació 

personal. 

Els i les joves demanen més equipaments juvenils com casals joves, ja que són 

inexistents als municipis de Barx i Benifairó de la Valldigna i el de Simat de la Valldigna es destina 

de dilluns a dijous per la vesprada a xiquets de 3 a 10 anys i en conseqüència els joves de 12 a 

30 anys no fan ús 

Fa falta espais destinats a l'oci, lleure i cultura dels joves. Els i les joves veuen la 

necessitat d’un espai per a joves amb dinamització. 

Una gran part dels i de les joves contemplen l’oci i el temps lliure com a consumidors d’activitats 

dirigides, no com a participants del procés d’elaboració de les mateixes. 

 

Acció 

La figura del tècnic de joventut podria satisfer bona part d’aquestes demandes i articular, alhora, 

la participació dels joves en el disseny de diverses activitats. La creació d’aquesta figura, serviria 

també, per dinamitzar les activitats que s’organitzaren als municipis. 
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Falta una associació de joves activa que siga l’actor interlocutors entre la població jove i 

l’administració. 

Obrir un espai destinat als i les joves. 

Crear mecanismes per a detectar les demandes culturals dels joves i utilitzar mecanismes de 

difusió més eficaços. 

Ampliar l’oferta cultural i d’oci, sobretot fora de períodes de vacances. 

Implicar als i les joves en la programació i organització de les activitats culturals i d’oci del 

municipi, que no en siguen només consumidors. 

Organitzar activitats com cuina, workshops, teatre,,...i si pot ser subvencionats. 

 

TREBALL/ FORMACIÓ 
 
Oferta formativa a nivell municipal reduïda i això fa que s’hagen de traslladar. 

Majoria d’oferta formativa no reglada destinada a un públic adult. 

Descoordinació entre formació i realitat laboral, cal adequar l’oferta formativa comarcal a la 

demanda real dels i de les joves de la Valldigna. 

Desconeixement i falta d’informació centralitzada de l’oferta formativa que hi ha a nivell Municipal 

i Comarcal. 

Els joves expressen la problemàtica de trobar feina qualificada als municipis de la Mancomunitat 

de la Valldigna, consideren que des dels ajuntaments podrien dedicar més esforços a la recerca 

de noves iniciatives laborals. 

Les feines que surten a la població generalment són poc específiques o necessiten poca 

formació.  

Els joves moltes vegades no saben on adreçar-se en el moment de cercar feina o de iniciar el 

seu propi negoci. 

A la Comarca hi ha poca oferta laboral qualificada, per tant, desmotiva que la gent tinga un 

al·licient per continuar els estudis o per a retornar al territori.  

 

Acció 

La Generalitat Valenciana disposa del servei de Garantia Juvenil per afavorir la contractació de 

joves formats acadèmicament en ajuntaments i Mancomunitats. 

Cal que els ajuntaments visualitzen aquests programes als que es poden acollir i done a conèixer 

la contractació de joves locals en programes d’oci infantils, esports i turisme que realitzen cada 

estiu. 

Cal potenciar l’autoocupació i l’esperit emprenedor de la gent jove. 

Fer cursets i tallers oficials amb titulació per millorar les possibilitats de trobar feina. 

Millorar la difusió vers els i les joves de les Borses de Treball existents. 

 

 

SALUT 

Consum d'alcohol i drogues a una edat més inicial: S'ha detectat que el consum d'alcohol i 

drogues entre la gent jove s'està iniciant cada vegada a una edat més primerenca. L’alcohol és 

la droga més consumida pels adolescents. Destaca el fet que en alguns casos, els pares 

permeten beure alcohol al fill o filla. El tabac es situa com a segona droga més consumida seguit 

pel cànnabis i finalment altres substàncies com la cocaïna. Pel que fa a l’inici de consum, l’alcohol 

és una de les substàncies més primerenques. 

Ús irresponsable de les noves tecnologies: S'ha detectat que l’ús de les noves tecnologies i 

xarxes socials es realitza de forma irresponsable per els adolescents. Avui dia l'accés a noves 

tecnologies és cada vegada més senzill i no està restringit. El benefici que ens brinden està en 

la possibilitat d'accedir a eines que obrin un ventall de possibilitats per als qui sàpien aprofitar-
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les, però existeix una contra cara negativa lligat a la mala utilització i a situacions d'abús i 

dependència. L'accés il·limitat a Internet, xarxes socials, xat, telèfons que permeten estar 

connectat s'estiga on s'estiga, la generació del WI-FI… Tot açò està provocant que l'adolescent 

prescindisca cada vegada més del contacte cara a cara. Tot és virtual i porta al fet que moltes 

vegades siga difús distingir entre el real i la fantasia. El fals acompanyament són algunes de les 

negatives del mal ús de les tecnologies. Quan s'utilitza la tecnologia amb la finalitat d'establir 

relacions socials només per aquests mitjans, aïllant-se de la societat, és ací on la persona es 

torna cada vegada més depenent de l'aparell, deixant de costat la seua vida quotidiana, moltes 

vegades perjudicant-la en els seus diferents plànols (social, laboral, familiar, etc.). 

Augment dels casos de conductes que poden derivar en violència de gènere: tot i haver cada 

vegada més consciència pública al respecte d'aquest greu problema que ens afecta com a 

societat, es detecten especialment als centres d'educació secundària cada vegada amb més 

freqüència, de conductes que de no tractar-se a temps, poden derivar en violència de gènere. 

Acció. 

Cal conscienciar a la població jove amb campanyes de conscienciació. Organitzar xerrades, fer 

tallers... 

Vehicular la informació sobre sexualitat i drogues a través d’altres estratègies, canals i espais 

més propers als i les joves. 

Ampliar el públic diana de les campanyes sobre drogodependències, sexualitat i salut en general 

a la resta de joves. 

Garantir una oferta d’oci alternatiu. 

Treballar la prevenció i consum d’alcohol  per les festivitats locals.  

Oferir espais de trobada i participació.  

Incloure les habilitats emocionals de forma transversal i Interdepartamental/interinstitucional a 

totes les actuacions adreçades a joves. 

 

 

INFORMACIÓ JUVENIL 

A la majoria dels joves diuen que no els arriba informació juvenil. 

No existeixen serveis especialitzats d’informació juvenil a Simat i a Benifairó de la Valldigna. 

Acció. 

- Crear un PIJ als IES (corresponsal) 

- Crear Punts d’informació Juvenils. 

- Ajudar a potenciar l’autonomia dels joves en la búsqueda d’informació. 

- Reforçar l'activitat dels serveis d'informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar 

la coordinació intermunicipal. 

- Ajudar als centres i serveis locals en la coordinació i difusió de les seues activitats entre 

els i les joves, així com en el disseny i realització de programes específics o que pugen 

ser del seu interès. 

- Actualitzar, i diversificar els canals de comunicació del servei de joventut, amb la finalitat 

de consolidar el seu paper de punt de referència entre la població jove i donar a conèixer 

els recursos que ofereix de forma més eficient. 

 

● 11. PRINCIPIS RECTORS 

Els principis rectors són aquells criteris que han d’inspirar el disseny, la implementació i 

l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal. 
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Les polítiques de joventut es regiran pels principis i directrius següents: 

INTREGRALITAT: 

Es dissenyaran integralment perquè s’ocupen de tots els àmbits vitals i socials de la joventut, i 

també transversalment, és a dir, des de tots els departaments de les administracions públiques. 

PROXIMITAT I TREBALL EN XARXA 

Estaran arrelades al territori i es basaran en el principi de proximitat, per a garantir un major i 

millor servei directe a les persones joves. A més a més, tindran en compte les diferents realitats 

territorials i prestaran una atenció especial a les especificitats de l’àmbit rural. . 

PERSPECTIVA DE GÈNERE I IGUALTAT 

Es fonamentaran en la igualtat real entre dones i homes, amb perspectiva de gènere, i en la 

promoció de la diversitat com un valor per si mateix. 

Tindran caràcter universal, des d’una perspectiva d’equitat, per tal de garantir la igualtat 

d’oportunitats i combatre les desigualtats socials, estructurals i conjunturals, mitjançant la 

promoció de les habilitats per a la vida, l’aposta per l’oci educatiu i l’educació no formal, com a 

instrument fonamental per a la inclusió social. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ I CORRESPONSABILITAT. 

Es perfilaran i es desenvoluparan des de la participació directa i amb la corresponsabilitat 

de les persones joves, a través de les entitats i del teixit associatiu juvenil. Les administracions 

públiques reconeixeran el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana com a interlocutor 

directe de la Generalitat en matèria de joventut i creador de vies d’interlocució entre les 

administracions públiques i la joventut no associada. 

Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com 

a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de 

decisions, així com oportunitats per donar rellevància la seva visió del món. 

La participació i la implicació de les persones joves, així com d’altres agents que poden intervenir 

és el punt de partida per la planificació dels diversos programes. El treball en xarxa és un tret 

característic de tots els programes desenvolupats per Joventut. L’ús d’espais de treball conjunt 

d’informació, consulta, decisió, avaluació i execució fomenta la participació efectiva en totes les 

actuacions i la corresponsabilitat. 
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LÍNEES D’ACTUACIÓ /PROGRAMES/ PRESSUPOST/ TEMPORITZACIÓ 
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● 12  LÍNEES D’ACTUACIÓ: 

DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ: 

Els objectius del pla son els següents: 

• Impulsar polítiques de joventut locals, recolzar el treball dels ajuntaments i les entitats 

juvenils i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves. 

•  Ajudar als centres i serveis locals en la coordinació i difusió de les seues activitats entre 

els i les joves, així com en el disseny i realització de programes específics o que pugen ser del 

seu interès. 

• Impulsar la creació d’un consell de joves de la Valldigna. 

 

Per tal de aconseguir els esmentats objectius, el projecte defineix les següents funcions: 

 

• Informar i assessorar a responsables de regidories i al personal tècnic de joventut sobre 

activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat. 

• Recolzar el personal tècnic dels municipis o mancomunitats en la programació d'activitats 

per a joves. 

• Col·laborar amb els serveis d'informació juvenil de l’àmbit geogràfic en la difusió i 

realització de campanyes informatives i educatives. 

• Facilitar el contacte i la coordinació entre el personal tècnic de joventut de l’àrea 

geogràfica per a la creació de xarxes o el funcionament de les existents. 

• Recolzar el treball dels diferents serveis de la Generalitat en l’àrea geogràfica, en tots els 

programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents o que els afecte, amb l’objectiu 

d’aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen al territori. 

• Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de la zona i 

recolzar-los en l'organització d'activitats conjuntes. 

• Oferir informació i suport als i les joves per a fomentar una participació més activa en tots 

els àmbits, i assessorar-los en la creació d'associacions juvenils, la realització d'activitats de 

voluntariat o en qualsevol altra forma de participació. 

• Recopilar informació sobre recursos i activitats d’interès per a joves a l’àrea geogràfica 

d’actuació i incorporar-los als directoris i xarxes socials que es determinen. 

• Participar, d’acord amb l’IVAJ.GVA JOVE, en les activitats de joventut (fires, congressos, 

aplecs, etc) que s’organitzen en l’àrea geogràfica o a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

• Ajudar als i les joves en la realització dels primers tràmits o inscripcions en programes i 

serveis, com ara la “Garantia Juvenil”, si no es poden fer des dels serveis de les zones. 

• Informar directament als i les joves que no tinguen accés a serveis d'informació juvenil, 

sobre recursos, serveis, activitats i convocatòries... 

• Creació d’un programa d’oci nocturn. 

• Ampliar i adaptar les necessitats dels joves als canals de comunicació i informació. 

 

Les accions que s'inclouen en aquest projecte tenen com a públic principal els i les joves de la 

Valldigna d'entre 12 i 30 anys, atenent a les xifres descrites en l'anàlisi de la realitat la zona abans 

detallat. 

En quant al personal designat per a la realització del programa es tindrà en compte el personal 

designat pels ajuntaments que integren la Mancomunitat de la Valldigna, així com es contractarà 

per la via que en el marc del procediment s'adapte millor, a una persona per a la realització del 

servei de Xarxa Jove. 

Aquest projecte base, al ser desenvolupat per la Mancomunitat de la Valldigna, què com bé s'ha 

dit al principi del tot, és una entitat local, i per tant, és considerada una administració pública. És 

per això, que tot el relacionat amb aquest projecte compta amb la seguretat jurídica necessària 
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per tal de poder ser desenvolupat a tots els nivells (assegurances, responsabilitat, certificats, 

etc.). 

Les accions concretes que s'inclouen en aquest projecte base -les quals poden ser adaptables i 

ampliables- són les següents: 

 

 

● 13 PROGRAMES 

TAULA JOVE MUNICIPIS VALLDIGNA 
Per a la creació de serveis i programes específics per a la població jove, als municipis de la 

Mancomunitat de la Valldigna, hi ha una manca de recursos humans (tècnics/tècniques de 

joventut i/o dinamitzadors/dinamitzadores juvenils,..) que es dediquen exclusivament a generar i 

promoure polítiques de joventut. 

 

Tot i que hi ha hagut un avanç important, a la mancomunitat hi ha encara poques pocs 

professionals de joventut. Per treballar de forma coordinada, és molt important comptar amb el 

suport i les complicitats dels regidors/ores dels municipis. El treball de coordinació s'ha de fer 

també amb els regidors/ores o els alcaldes. 

 

Cal treballar per tal d’aconseguir crear nous programes que responguen a les necessitats 

detectades. Cal buscar la fórmula per unir esforços humans i buscar recursos econòmics per 

incrementar i millorar les polítiques de joventut dels municipis de la Valldigna. El personal tècnic 

i polític ha de definir quines accions cal impulsar per tal de donar resposta a les més importants 

necessitats del col·lectiu de joves de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 

Per a aquest Pla cal crear nous programes dirigits a la població jove dels municipis de la 

Mancomunitat de la Valldigna i continuar millorant el suport als ajuntaments per tal d’oferir aquells 

serveis que responguen a les necessitats detectades i manifestades pels joves en els diferents 

municipis de la mancomunitat. 

 

ACCIÓ 

 

* Crear la Taula Jove Municipis de la Valldigna amb regidors/ores dels ajuntaments de la 

mancomunitat per acordar les necessitats prioritàries de la joventut, per intercanviar estratègies 

i per impulsar polítiques i per donar resposta a les demandes de les persones joves. 

* Crear un espai de debat i reflexió entre els referents de les àrees relacionades amb les de 

joventut. 

* Buscar la manera de donar a conèixer millor els serveis per a joves que ofereixen als municipis 

de la mancomunitat i usar, sobretot, les xarxes socials com a canal de relació i comunicació amb 

la joventut. 

* Procurar que les accions impulsades des dels ajuntaments, responguen a les necessitats i 

demandes de les persones joves 

 

Tenint em compte la situació actual de l’impuls de les polítiques de joventut a la mancomunitat, 

és important incentivar la coordinació entre els diferents ajuntaments. 

Per aquest motiu, des de l’Àrea de Joventut proposem: 
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● Crear la Taula Jove dels Municipis de la Mancomunitat de la Valldigna per a treballar les 

polítiques de joventut de manera conjunta i transversal, no sols amb els/ les regidors/es 

de joventut, si no en tots els dels àmbits que afecten a la vida dels joves. 

 

● Buscar incrementar el suport humà i econòmic de l’àrea de joventut envers els 

ajuntaments . 

● Procurar que les accions impulsades des de les administracions, tenint en compte les 

seves competències, responguen a les necessitats i demandes de les persones joves 

 

TAULA JOVE MUNICIPIS DE LA VALLDIGNA 

Objectius 

• Compartir un espai conjunt de debat, relació, noves propostes i difusió d’informació 
• Donar a conèixer les polítiques de joventut i els projectes dels diferents municipis de la 

Mancomunitat de la Valldigna. 
• Millorar la incidència de les actuacions, coordinar i oferir suport i assessorament als 

ajuntaments per a impulsar polítiques de joventut per cobrir les necessitats i problemàtiques 
de les persones joves. 

• Crear projectes conjunts que beneficien al conjunt dels municipis de la Mancomunitat. 
• Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la comarca 
• Crear serveis de joventut de proximitat, fer-los tan protagonistes com siga possible, i anar 

definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguen 
excloents ni interfereixen amb les d’àmbit municipal 

Descripció 

La Taula Jove dels Municipis de la Valldigna estarà configurada en dos àmbits: 
• Regidors i regidores / Responsables polítics dels municipis 
• Professionals de joventut 

 

L’objecte de la Taula Jove dels municipis de la Valldigna és coordinar i garantir la cooperació 

en matèria de joventut dels ajuntaments de la mancomunitat per a desenvolupar aquesta 

competència, i possibilitar un espai per a la reflexió i la presa d’acords. 

   Agents 
La tècnica de joventut de la Mancomunitat i l’equip de professionals a l’Àrea de Joventut. Els 
i les referents de caràcter tècnic i polític dels municipis. Altres professionals que treballen les 
polítiques de joventut la participació dels quals es consideren  importants. 

 

Recursos 

Aquest programa no té partida de despesa. Està relacionat amb els recursos humans de les 
àrees de joventut del municipis de la Mancomunitat i de l’Àrea de Joventut. 

   Calendari 
Hi haurà com a mínim dos reunions anuals amb els referents polítics dels municipis de la 
Mancomunitat de la Valldigna. El treball en xarxa dels professionals  serà més freqüent. La 
temporalitat està lligada al desenvolupament dels programes mancomunats que s’executen als 
municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 
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Avaluació 

Nombre de reunions i nombre d’assistents i representació territorial.  Acords de la taula de 
regidors/ores i referents juvenils 

 
Valoració de la participació 

• És útil la taula? 
• Permet una major coordinació/crear sinergies al territori? 
• Millora la comunicació entre regidors/ores i professionals? 

 

Xarxa de serveis amb els ajuntaments dels municipis de la Mancomunitat 

de la Valldigna. 

          Objectius 
• Crear serveis específics o projectes adreçats a la població jove aprofitant les 

sinergies entre professionals que beneficien al conjunt dels municipis 

• Donar a conèixer les polítiques de joventut i els projectes dels diferents municipis 
dels municipis de la Mancomunitat. 

• Detectar necessitats juvenils als municipis de la Mancomunitat i atendre’ls d’una 
manera òptima 

• Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut en els municipis de la 
Mancomunitat 

• Crear serveis de joventut de proximitat, i anar definint línies d’actuació en matèria 
de joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb 
les d’àmbit municipal. 

Descripció 

Multiplicar la visualització de les àrees de joventut, intentant reduir els costos. 

1- FÒRUM JOVE 
2- CONSELL JOVE 

3- CORRESPONSALS IES/XARXA CORRESPONSALS SAFOR-VALLDIGNA 

4- JOVE ACTIVA’T cicle d’activitats esportives, culturals i d’oci. 

5- JOVE ACTIVA’T  Les Nits Bordes 

6- Treball Formació i Oci 

7- INFORMAT XARXES SOCIALS 

8- INFORMAT PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL 

   Agents 
La tècnica de joventut i l’equip de professionals vinculats a l’Àrea de Joventut. Els i 
les referents de caràcter tècnic i polític dels municipis. Altres professionals que 
treballin les polítiques de joventut, la participació, dels quals es consideren 
importants. 

 
   Recursos 
 Cada una de les accions té un pressupost i uns recursos propis. 

 

JOVENTUT DE LA VALLDIGNA PARTICIPA 

A qui va dirigit: 

Joves d’entre 16 a 30 anys que busquen una nova forma d’organitzar-se i crear un canal de 

comunicació directa entre la administració i els mateixos joves, per poder fer realitat les seues 
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demandes i a la vegada poder emetre de forma organitzada qualsevol activitat i iniciativa 

destinada als joves de la població local. 

 

Objectius: 

- Fomentar la participació del jovent en la vida social del poble. 

- Creació d’associacions juvenils als municipis. 

- Generar un procés participatiu per elaborar el PJ de la Mancomunitat de la Valldigna. 

- Conèixer els interessos i motivacions dels i les joves pel que fa a la participació. 

- Suport a les associacions, espais i xarxes socials que canalitzen la participació dels joves. 

- Potenciar que els joves puguen realitzar i coordinar activitats que siguen del seu interès. 

 

 

 

Descripció: 

La missió mateixa del Pla es proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadans i ciutadanes. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les 

persones joves i cal tenir present que els i les joves són un agent fonamental a incloure en el 

disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol política de joventut. 

El foment de la participació és una de les necessitats prioritàries establertes. És un programa 

que aposta per la participació juvenil. 

Dinamitzar el sector de joves amb més inquietuds perquè s’associen per siguen un actor emissor 

i receptor de demandes per i des dels joves. Dotar aquesta associació d’un local per poder reunir-

se i usar-lo també com a seu social perquè tinguen un lloc de trobada per debatre, trobar-se i 

reactivar-se. 

Convidar als membres d’aquesta associació a les reunions de l’administració local per debatre 

amb ells quines demandes tenen per cada una de les àrees d’acció de cada regidoria. 

Estar en coordinació amb el tècnic de joventut per a donar forma als programes que es 

desenvoluparien per als joves. A canvi els joves farien de dinamitzadors juvenils, organitzant i 

creant activitats per als joves de la població. 

S’oferirà ajuda i suport a totes les entitats formades per joves, tant pel que fa a la recerca i 

tramitació de subvencions, difusió de les seues activitats, com suport econòmic i logístic per al 

desenvolupament de les seues activitat. 

 

 

FÒRUM JOVE 

La Mancomunitat de la Valldigna projecta celebrar un FÒRUM JOVE per enriquir el pla de 

joventut. 

El forum servirà per a empoderar a la població juvenil dels municipis de la mancomunitat i 

ajudarà a conéixer les propostes i necessitats dels joves.  

La temàtica elegida és la participació juvenil als municipis 

Temporització: 2021 /2024 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

Agents: Regidories de joventut, tècnica de joventut i joves. 
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Recursos: Material de difusió de les activitats, material fungible, i recursos específics de les 

diferents activitats proposades. 

Difusió: Punts d’Informació Juvenil, Xarxes socials de Joventut, Ajuntament. 

Resultats esperats: Que les persones joves participants aporten propostes, idees i traslladar-

les a les regidories. 

 

 

CREACIÓ CONSELLS DE JOVES 

Descripció: El consell s’ha ideat per a vincular i agrupar als i les joves dels municipis amb 

inquietuds sobre participació i dinamització, i que juntament amb la regidoria de joventut i la 

tècnica, treballen per a potenciar la participació dels i de les joves a la vida social i cultural 

municipal, tant des de la vessant organitzativa i de desenvolupament de noves iniciatives, com 

pel que fa a l’assessorament i adequació de les diferents activitats que ja s’estan 

desenvolupant per a millorar-ne la participació i assistència dels i de les joves. Es donarà el 

màxim suport a les iniciatives que sorgeixin de les trobades amb els i les joves, i s’intentaran 

portar a terme totes les propostes plantejades sempre que resulte viable. El consell es 

visualitza com un grup obert i estable, amb una regeneració constant de joves, però tot i que 

el propi jove ha de poder decidir el seu grau d’implicació i la durada de la seva vinculació, es 

creu que un període de 3-4 anys és l’ideal. Els primers 2 anys han de servir per consolidar el/la 

jove dins del grup, establir vincles amb els altres joves, tècnica i regidoria i que els i les joves 

aprenguen els mecanismes per a organitzar diferents tipus d’actes i activitats. Els 2 anys 

següents, s’espera que el jove adquireixca cert protagonisme i lideratge dins del grup, i sempre 

abans de deixar la comissió hauria de poder transmetre el seus coneixements i el seu rol dins 

del grup a algun altre jove. 

Temporització: 2021: Creació del consell jove.. Reunions bimensuals (aprox.) per a la 
programació d’activitats.  

Destinataris: Joves de 16 a 30 anys. 

Agents: Regidories de (joventut, esport, festes, cultura, medi ambient) tècnica de joventut i 

joves de l’Associació. 

Recursos: Material de difusió de les activitats, material fungible, i recursos específics de les 

diferents activitats proposades.  

Difusió: Punts d’Informació Juvenil, Xarxes socials de Joventut, Ajuntaments …. 

Resultats esperats: Creació del consell jove que cree un mecanisme clau de participació i 

dinamitzador per als i les joves dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. Donar suport 

a totes les iniciatives de participació juvenil que es consideren apropiades. Amb el pas dels 

anys, s’espera que l’Entitat adquireixca certa independència, tot i que seguirà vinculada molt 

directament a la regidories de joventut i cultura, la intenció és donar via lliure a les seves 

propostes una vegada consensuades. 
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CORRESPONSALS IES VALLDIGNA/ XARXA CORRESPONSALS DE LA 

SAFOR 

Descripció: Aquest és un projecte de dinamització de les persones de la comarca de la Safor 

a través de la creació d’una xarxa de Punts d'Informació Juvenil als IES de la comarca 

gestionada pel propi alumnat amb la dinamització dels tècnics de cada poble i en la seva 

absència del tècnic de la mancomunitat. Amb açò el que pretenem aconseguir és que els i les 

nostres joves tinguen un bon nivell informatiu, ja que la informació és un dels factors que més 

influeixen en els nivells d’autonomia i capacitat de decisió de qualsevol persona, i a més volem 

potenciar qualsevol forma de participació juvenil en la societat. 

D’altra banda, considerem que els centres educatius son l’espai on es genera una de les 

realitats juvenils de la comarca, ja que la major part de la població juvenil es troba als instituts.. 

Temporització: 2021-2025: Projecte corresponsals de setembre a juny  

Destinataris: Joves de 14 a 18 anys. 

Agents: Regidories de (joventut, esport, festes, cultura, medi ambient) tècnica de joventut i 

corresponsals. 

Recursos: Material de difusió de les activitats, material fungible, i recursos específics de les 

diferents activitats proposades.  Pressupost: 800€ 

Difusió: Punts d’Informació Juvenil, Xarxes socials de Joventut, Ajuntaments …. 

Resultats esperats: Creació del grup de corresponsals i PIJ i que cree un mecanisme clau de 

participació i dinamitzador per als i les joves dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

Donar suport a totes les iniciatives de participació juvenil que es consideren apropiades.  

 

 

 

JOVE ACTIVA’T 

Reptes: Dinamitzar els i les joves i promoure una oferta d’activitats d’oci i cultura destinades a 

persones joves. 

Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Objectius Específics: 

- Augmentar l’oferta d’activitats d’oci i cultura destinades a joves. 

- Fomentar que l’oferta d’oci i de formació estiga lligada als interessos dels joves. 

- Millorar i augmentar l’accés, la difusió i el consum crític d’oci i cultura per part dels i de 

les joves. 

- Organitzar activitats d’oci saludable alternatives a l’oci nocturn. 

Descripció: 

Establir un cicle d’activitats esportives, culturals i d’oci dirigits als joves i desenvolupat per ells i 

elles mateixes. Es comptarà amb la participació dels i de les joves per tal que l’oferta done 

resposta a les seues motivacions i interessos i que a més, s’impliquen des d’un inici en la 

planificació i execució de les activitats que els jovents proposen. 

Actuacions: 

Programació anual d’oci, cultura i esports per a joves: oferta d’activitats d’oci, cultural i 

esportiva orientada a públic jove que s’ofereix al llarg de l’any. 

Les Nits Bordes: oferir als joves alternatives actives a la oferta d'oci consumista, gaudint de les 

instal·lacions municipals en períodes nocturns, fora de l'horari habitual i tradicional. El programa 



 
 

 

54 
 

ofereix una alternativa a la cultura del consumisme d'alcohol i altres drogues, en les vesprades i 

nits dels caps de setmana, proposant un oci educatiu, actiu i participatiu, basant-se en activitats 

esportives i culturals que fins ara mai havien pogut realitzar-se per la nit, donant així als joves la 

possibilitat d'elegir que els apeteix més fer en el seu temps lliure. Les activitats es dissenyen 

intentant cobrir el més possible les inquietuds i interessos dels joves, optant en tot moment per 

una oferta ampla i variada a nivell social, cultural i esportiu.  

 

JOVE ACTIVA’T cicle d’activitats esportives, culturals i d’oci 

Descripció: 

Oferta d’activitats d’oci, cultural i esportiva orientada a un públic jove que s’ofereix al llarg de 

l’any. Per tal de treballar integralment i transversalment, s'abordarà tot aquest programa 

conjuntament amb els departaments d'esports i cultura per tal de que l'oferta que es done en 

tots aquests àmbits: oci, cultura, esports sigui el més adaptada possible a les necessitats, 

interessos i motivacions dels i de les joves de la Valldigna. Es tindrà en compte les opinions 

dels i de les joves mitjançant els diferents programes de participació. 

Temporització: 2021-2024 Programa anual d’activitats  

Context: Equipaments, carrers... 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

Agents: Regidories de (joventut, esport, festes, cultura, medi ambient, tècnica de joventut i 

joves. 

Recursos: Material de difusió de les activitats, material fungible, i recursos específics de les 

diferents activitats proposades. 

Difusió: Punts d’Informació Juvenil, Xarxes socials de Joventut, Ajuntaments  

Resultats esperats: Establir una programació anual ampla i variada, que tinga l’acceptació i 

consens dels i de les joves del municipi. Esperem obtenir bons nivells de participació per part 

dels i de les joves, i que augmente any rere any. 

 

JOVE ACTIVA’T  Les Nits Bordes 

Descripció:  Oferir als joves alternatives actives a la oferta d'oci consumista, gaudint de les 

instal·lacions municipals en períodes nocturns, fora de l'horari habitual i tradicional. 

Temporització: 2021-2024 Trimestralment  

Context: Equipaments, carrers... 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

Agents: Regidories de (joventut, esport, festes, cultura, medi ambient, tècnica de joventut i 

joves. 
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Recursos: Material de difusió de les activitats. 

Difusió: Punts d’Informació Juvenil, Xarxes socials de Joventut, Ajuntament  

Resultats esperats: Establir una programació anual ampla i variada, que tinga l’acceptació i 

consens dels i de les joves del municipi. Esperem obtenir bons nivells de participació per part 

dels i de les joves, i que augmente any rere any. 

 

TREBALL FORMACIO I OCI. 

A qui va dirigit: 

Joves a partir de 18 anys amb inquietuds de formar-se en l’educació en el món de l’oci i que 

estiguin interessats en treballar en períodes de vacances per poder compaginar aquesta feina 

amb els seus estudis acadèmics i/o altres. 

Objectius: 

Formació de la població jove: 

- Organitzar un curs de formació en monitors de activitats en temps lliure. 

- Facilitar que aquesta formació no siga en període lectiu, per tal d’aconseguir amplificar 

les inscripcions. 

Formació de l’ocupació jove i emancipació. 

- Crear una oferta per la població jove local qualificada en el món de l’oci i contractar al 

personal local qualificat. 

Descripció: 

Aquesta actuació es basa en el foment de l’ocupació de la població jove en les activitats d’oci del 

municipi: escoleta d’estiu i de nadal.  En aquest sentit s’ha buscat fomentar un sector d’ocupació 

per a joves a partir de 18 anys, amb una vida acadèmica activa durant els períodes lectius, amb 

inquietuds de formació extra-acadèmica i amb la necessitat d’estar ocupats únicament en els 

períodes no lectius i de vacances perquè la seua vida acadèmica no els permet buscar una 

ocupació regular i estable. Aquesta línia té dos vessants principals: la formació i l’ocupació. 

La realització d’aquests cursos significa cobrir un buit important de personal qualificat per 

treballar en el món del temps lliure i un recurs de personal per els Ajuntaments en dos direccions: 

- Personal qualificat amb el títol de Monitor d’activitats de temps lliure per treballar de forma 

regular en tots els programes d’oci municipal. 

- Personal en pràctiques que acabarà la seua formació en els programes de d’oci del 

municipi i per tant suposaran un cost econòmic menor, a la vegada que augmentaran la 

plantilla local de personal una vegada hagen finalitzat la formació. 

 

Treball Formació i Oci  

Descripció: Desenvolupar als municipis una oferta formativa dirigida principalment a les 

persones joves, que complemente a les seues necessitats i demandes socials i laborals. En 

funció del cost, les activitats seran gratuïtes o finançades parcialment, intentat oferir sempre 

un preu assequible. Les formacions es desenvoluparan sempre i quan el número d’inscrits ho 

fagen viable. 

Aquesta actuació es basa en el foment de l’ocupació de la població jove en les activitats d’oci 

del municipi: escoleta d’estiu i de nadal.  En aquest sentit s’ha buscat fomentar un sector 

d’ocupació per a joves a partir de 18 anys, amb una vida acadèmica activa durant els períodes 



 
 

 

56 
 

lectius, amb inquietuds de formació extra-acadèmica i amb la necessitat d’estar ocupats 

únicament en els períodes no lectius i de vacances perquè la seua vida acadèmica no els 

permet buscar una ocupació regular i estable. Aquesta línia té dos vessants principals: la 

formació i l’ocupació. 

La realització d’aquests cursos significa cobrir un buit important de personal qualificat per 

treballar en el món del temps lliure i un recurs de personal per els Ajuntaments. 

Temporització: 2022  

Context:  Municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

Destinataris: Joves de 18 a 30 anys. 

Agents: Regidores (joventut, ocupació, educació), tècnica de joventut, Ajuntaments i 

Mancomunitat de la Valldigna. 

Recursos: Contractació de la formació i equipaments municipals per a desenvolupar-la. 

Difusió: Cartells específics, butlletí de noticies dels municipis, xarxes socials de joventut i 

ajuntaments, PIJ 

Resultats esperats: Poder oferir tota aquella formació que els i les joves sol·liciten- 

PROGRAMA JOVE, INFORMA’T     

A qui va dirigit: 

A joves a partit de 15 anys en endavant que tinguen la necessitat d’informar-se sobre qualsevol 

aspecte de la vida quotidiana que els inquieten tinguen interès. 

Objectius: 

- Dissenyar una estratègia de comunicació des de l’àrea de joventut amb l’objectiu de 

millorar i renovar les ferramentes comunicatives i projectar una imatge i veu de l’àrea de 

joventut de confiança i proximitat. 

- Crear espais d’informació de confiança al que els jovents es senten còmodes per 

sol·licitar qualsevol tipus d’informació , orientació i suport en qualsevol tipus de qüestió 

relacionada amb la seua vida quotidiana: educació, treball, sanitat, habitatge, participació 

ciutadana, oci, àmbit jurídic, transport, etc.. 

- Apropar els joves a l’administració local perquè experimenten que poden aprofitar els 

recursos existents per a les seues activitats. 

- Connectar els joves locals amb espais i recursos que tenen a la seua disposició en l’àmbit 

comarcal i també provincial. 

Actuacions:  

Xarxes socials: Potenciar les noves tecnologies i xarxes socials per tal d’universalitzar l’accés 

a la informació. 

Punt d’Informació juvenil: Creació i consolidació de Punts d’Informació Juvenils dels municipis 

de la Mancomunitat de la Valldigna per arribar als més joves. És una ferramenta clau del 

programa, a més de fomentar l’accés a la informació i difusió d’activitats. A més s’oferirà tot un 

conjunt de dinàmiques sobre oci, participació, sexualitat, drogues,... Caldrà elaborar el material 

de difusió adequat per garantir que tota la informació arriba als jovents dels municipis de la 

Valldigna. 
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INFORMA’T XARXES SOCIALS 

Descripció: 

Les xarxes socials s’han convertit en el mitjà de comunicació i d’informació habitual i 

predominant entre el col·lectiu jove; cal adaptar i difondre tota la informació que vulguem fer 

arribar a aquests joves mitjançant aquestes ferramentes.  Creació de grups per a difondre 

informacions més concretes. Potenciar l’ús de l’Instagram, tik tok, whatsapp per a comunicar-

nos amb els i les joves. 

Temporització: 2021-2024  

Context:  Municipis de la Mancomunitat de la Valldigna 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

Agents: Regidories de joventut, tècnica de joventut i joves  

Recursos: Punt de connexió a Internet 

Difusió: Xarxes socials. 

Resultats esperats: Augmentar el nombre de joves seguidors de les pàgines de noticies de 

joventut i dels municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. Aconseguir una comunicació 

bidireccional amb aquests joves. 

 

 

INFORMA’T PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENILS (PIJ) 

Descripció: Creació i consolidació dels PIJ (corresponsals) amb els objectius d’informar als i 

les joves de l’oferta d’oci i temps lliure que tenen al seu abast, promoció de les entitats i difusió 

d’informació de temes d’interès per els i les joves. Aprofitar el contacte directe per a crear 

vincles i per a la dinamització dels jovents. L’oferta es completa amb una ampla oferta de 

dinàmiques per tal de garantir que la informació arriba a tots els i les joves dels municipis. 

Realitzar la recerca, el tractament i la difusió de tota la informació d'interès juvenil. Informació 

sobre estudis: dates, terminis per les preinscripcions, proves d'accés, matrícules...Informació 

sobre salut, addiccions,...També s'organitzen tallers i xerrades sobre aquests temes d'interès 

així com materials divulgatius per difondre. 

Temporització: 2021-2024 

Context:  Punts d’Informació Juvenil als municipis de la Mancomunitat de la Valldigna. 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

Agents: Regidora de joventut, tècnica de joventut. 

Recursos: Cartells, impressions i altres elements de difusió. 
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Difusió: Xerrades per a joves per a que coneguen els Punts. 

Resultats esperats: Que els i les joves s’apropen als Punts d’Informació Juvenil per a la 

realització de demandes concretes o per consultar la informació disponible. 

 

 

● 14  PRESSUPOST 

 

- Partida pressupostària joventut Mancomunitat de la Valldigna. 

- Subvencions.  

- Pressupostos en joventut dels Ajuntaments de la Mancomunitat de la Valldigna. 
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 2021 2022 2023 2024 

 G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D 

TAULA JOVE MUNICIPIS DE 

LA VALLDIGNA 
                                                

Xarxa de serveis amb els 

ajuntaments dels municipis 

de la Mancomunitat de la 

Valldigna. 

                                                

FÒRUM JOVE          F            F            F            F   

CONSELL JOVE 
                                                

CORRESPONSALS 

IES/XARXA 
CORRESPONSALS 
SAFOR-VALLDIGNA 

                                                

JOVE ACTIVA’T cicle 
d’activitats esportives, 
culturals i d’oci. 

                                                

JOVE ACTIVA’T  Les Nits 
Bordes                                                 

Treball Formació i Oci 
                                                

INFORMAT XARXES 
SOCIALS                                                 

INFORMAT PUNTS 

D’INFORMACIÓ JUVENIL                                                 

• 15 TEMPORITZACIÓ
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● 16  AVALUACIÓ 

L’avaluació és una part vital del Pla de Joventut, ja que en molts casos es desenvoluparan 

accions noves que caldrà revisar el seu funcionament i adequació als objectius plantejats. 

Per tant definirem mecanismes d’avaluació que tindrem en compte des de la posada en 

marxa dels diferents programes.  

L’avaluació de cadascun dels programes segons la temporització anteriorment exposada 

ens ha de permetre redissenyar les activitats que se’n deriven per a tal de millorar any a 

any i adaptar les accions que desenvolupen el màxim a les necessitats. 

Els objectius que ens plantegem aconseguir del procés d’avaluació són: 

- Determinar el grau d’eficàcia, eficiència i realisme del Pla. 

- Valorar l’assoliment dels objectius del Pla. 

- Valorar els resultats i l’impacte que ha tingut els programes en la realitat juvenil de 

la Mancomunitat de la Valldigna. 

- Revisar l’execució del Pla: metodologia, recursos, temporització, etc.. 

- Determinar les raons d’èxit o de fracàs del Pla, els motius reals de funcionament 

o no, per facilitar la presa de decisions de millora, la seua continuïtat o modificació 

pertinent. 

Per tal de garantir un bon procés d’avaluació de l’actual Pla avaluarem la metodologia, 

l’equilibri entre els reptes i programes i l’eficàcia de les diferents actuacions establertes. 

L’avaluació serà tant quantitativa com qualitativa, utilitzarem diferents instruments en 

funció de l’indicador a avaluar, com ara qüestionaris, registres, entrevistes, observació 

directa.. 

El procés d’avaluació estarà liderat per la tècnica de joventut i serà prioritària la 

participació en el procediment dels i de les joves, els i les polítiques i agents socials 

implicats/des. 

Considerem definir etapes en el procés d’avaluació, inicial, a l’hora de dissenyar els 

diferents programes, l’avaluació continuada, que es realitzarà durant la fase 

d’implementació anualment i l’avaluació final on ens ajudarà a replantejar les accions a 

desenvolupar en el proper Pla. 

 

MÈTODE D'AVALUACIÓ: 
 

L’avaluació d’un servei ha de fer una anàlisi sistemàtica i objectiva d’una 

intervenció pública, del seu disseny, de la seva implantació i dels seus resultats. 

Contestant amb rigor aquestes qüestions, a partir d’una anàlisi profunda i d’una 

interpretació correcta de la informació recollida amb aquest propòsit, les avaluacions 

tenen un conjunt de fases: 

 - Preliminar.  

- Planificació i disseny.  

- Desenvolupament.  

- Difusió i utilització.  

- Meta avaluació (avaluació de l’avaluació). 

L'establiment d'un sistema de control requerirà la implicació de tot el personal involucrat 

en aquest programa de joventut comarcal. Per aconseguir aquest objectiu existeixen 

estratègies de foment de la participació interna, una de les quals és la generació d’equips 

d’avaluació. Es tracta de la creació de grups que incorporen membres de diferents àrees 

i nivells jeràrquics de l'organització, i que estudien i proposen quins han de ser els factors 
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clau per a la millora de la qualitat de la prestació del servei, així com els indicadors més 

pertinents per tal de valorar-los. 

L'èxit del funcionament d’aquests equips depèn essencialment de la forma en què tot el 

personal els accepte i s'integre. Per això és necessari de manera prèvia informar sobre 

els objectius d'aquesta iniciativa, així com de les motivacions de la decisió d'iniciar aquest 

tipus de procés, de les regles de joc intern i de les metes i finalitats esperades. Es poden 

incloure en cada grup tipologies professionals de diferent base formativa, per tal 

d’incentivar l'intercanvi d'opinions des de diferents perspectives. Així, una composició 

tipus d’un d’aquests grups de treball estaria composta per participants:  

 

- "Tècnics", que coneguen i dominen bé el conjunt dels elements del problema que es 

tracta.  

Per tal d’incentivar una bona conducta en aquests equips s’han de consensuar els atributs 

que han de ser presents en una bona avaluació. Podem trobar dins d’aquests uns valors 

comuns, caracteritzats per la idea de la participació. 

Així mateix, podem definir altres valors clau:  

- Transparència: s’han de comunicar els propòsits, els mètodes, les teories i les anàlisis 

fetes amb exactitud i detall, i s’ha de permetre que la feina feta al llarg de l’avaluació siga 

fàcilment comprensible i puga ser interpretada i criticada. Sempre que siga possible, ha 

de donar accés a la informació avaluativa als actors implicats. Aquest principi s’ha de 

mantenir fins i tot si apareixen conclusions crítiques o negatives.  

- Credibilitat: els avaluadors han de ser professionalment competents i mereixedors de 

confiança, per tal que els resultats als quals s’arriba en una avaluació siguen acceptats i 

creïbles. El prestigi dels avaluadors influeix decisivament en la capacitat de conduir una 

avaluació. Per ser considerats mereixedors de confiança per totes les parts afectades, els 

avaluadors han de demostrar competència professional, habilitat, experiència apropiada 

i independència de criteri.  

- Integritat (honestedat): els avaluadors han d’actuar amb honestedat i imparcialitat. La 

possibilitat que sorgisquen conflictes entre els actors implicats en l’avaluació de serveis 

públics no és menyspreable, i s’han d’habilitar els mecanismes per gestionar aquests 

conflictes potencials d’acord amb els principis que han de guiar una bona avaluació.  

- Atenció a la diversitat: si escau, l’avaluació ha de prendre en consideració els aspectes 

de diversitat per raó ètnica, de gènere, religió, aspectes socioeconòmics o altres factors 

que puguin tenir incidència en l’avaluació.  

- Precisió: l’avaluació s’ha de basar en l’anàlisi sistemàtica a partir de dades. Els 

avaluadors s’han d’adherir als més alts estàndards tècnics associats als mètodes que 

facen servir. 

Hi ha tres grans àmbits objecte dels processos d’avaluació dels serveis. Aquests es 

configuren com a objectius bàsics de l’avaluació, i tot seguit els repassem:  

• La percepció ciutadana.  

• La rendibilitat.  

• L’impacte. 

La metodologia quantitativa permetrà examinar les dades de manera numèrica, 

especialment en el camp de l'estadística. Es requereix que entre els elements del 

problema d'investigació existisca una relació que siga lineal, és a dir, que hi haja claredat 

entre els elements del problema d'investigació que conformen el problema, que siga 

possible definir-lo, limitar-lo i conèixer exactament on s'inicia el problema, en quina adreça 

va i quin tipus d'incidència existeix entre els seus elements. 
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La metodologia qualitativa consistirà en descripcions detallades de situacions, 

esdeveniments, persones, interaccions i comportaments que siguen observables. 

Incorpora el que els participants diuen, les seues experiències, les seues actituds, les 

seues creences, els seus pensaments i les seues reflexions tal com són expressades per 

ells mateixos, i no com un els descriu. 

 

● Criteris d'avaluació 

 

Criteri d’Eficàcia del Pla / Projectes 

En quina mesura hem assolit els objectius? 

En quina mesura hem complert la temporització del Pla / Projectes? 

Criteri Eficiència del Pla / Projectes 

Podríem haver assolit els mateixos objectius, amb menys costos (recursos humans, 

financers, etc.) 

Hem coordinat la nostra intervenció amb altres administracions, entitats, etc.? 

Hem complert la planificació pressupostària? 

Criteri d’Impacte del Pla / Projectes 

Quins han estat els efectes, previstos i no previstos, del programa? 

Criteri de Cobertura i Accessibilitat del Pla /Projectes: 

Arribem a la població potencialment beneficiaria del Pla? 

Hi ha algun perfil de jove que ha trobat problemes per accedir als beneficis de la 

intervenció? 

Criteri de Visibilitat del Pla / Projectes: 

Qui sap que existeix el projecte? Què hem fet per donar a conèixer la intervenció? 

Quines preguntes afegiu / ens afegeix algun dels agents implicat amb la intervenció 

(joves, altres regidories, etc. 

 

● 17  PROPOSTES DE FUTUR: 

 

Per primera vegada, la Mancomunitat de la Valldigna gaudirà d'una ajuda 

destinada a l'execució d'un programa de l'Institut Valencià de la Joventut. És un gran repte 

el que se'ns proposa a aquesta Mancomunitat, i en som conscients del que suposa aquest 

projecte, però hi ha voluntat i capacitats per a executar-lo garantint un resultat positiu. 

A tot açò, i com ja s'ha explicat, s'espera la creació del Consell de Joventut de la Valldigna, 

i com no, es plantejaran les bases per a l'elaboració de les actuacions en matèria de 

joventut de la Mancomunitat de la Valldigna que eixiran de les propostes que sortiran de 

les mateixes persones joves consensuades al fòrum. 

 Es pretén crear un camí cap a la participació dels jovents en tot el relacionat en el 

que es afecta, fer-los protagonistes de la seua pròpia realitat. 
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● 18  REFERÈNCIES BIBILOGRÀFIQUES I RECULL DE WEBS 

CONSULTADES 

 

● Vila, Carles. 2020. Dispuestos, dispuestas y disponibles. Conocimiento, 

compresión y actitud para el trabajo socioeducativo con jóvenes. RES, Revista de 

Educación Social. Núm. 30, Enero-Junio de 2020. 

● Plan Nacional sobre las drogas. Observatorio Español de las Drogas y las 

Adicciones (OEDA) 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm 

● Com han canviat els hàbits de consum d’alcohol de la joventut? 

https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/han-canviat-habits-consum-d-

alcohol-joventut_1_1414952.html 

● INE. Instituto Nacional de Estadística 

● Solicitud de información estadística a medida – Labora 

https://labora.gva.es/es/estadisticas/solicitud-de-estadistica-a-medida 

● Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana – GVA https://pegv.gva.es/es 

● Argos - Generalitat Valenciana – GVA https://argos.gva.es/va/ 

● Foro-ciudad.com - Foro de tu ciudad o pueblo https://www.foro-

ciudad.com/valencia.html 

● Vivienda - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler 

● Observatorio | Injuve, Instituto de la Juventud. http://www.injuve.es/observatorio 

 

● Cultura i oci. Les activitats de lleure de les persones joves.  

https://www.academia.edu/7017227/Cultura_i_oci_Les_activitats_de_lleure_de_l

es_persones_joves?email_work_card=reading-history 

 

● Atur juvenil, salut i exclusió social 

https://www.academia.edu/22010570/Atur_juvenil_salut_i_exclusi%C3%B3_soci

al?email_work_card=view-paper 
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