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Pla Jove 2021-2025. Mancomunitat de la Ribera Alta

El Pla Jove es constitueix com un instrument de treball imprescindible amb la finalitat
d’establir  les  eines  necessàries que  permeten  definir,  impulsar  i  implementar
polítiques públiques de joventut a un territori,  de manera que  les persones joves
puguen participar de forma activa en la vida política, social, econòmica i cultural
dels seus municipis.

El I Pla Jove 2021-2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta com a document
marc, constitueix una eina fonamental, realista i viable per a començar a treballar les
Polítiques de Joventut als municipis mancomunats de la Ribera Alta. Amb l’aprovació
del Pla de Joventut  es conclou una etapa d'anàlisi i diagnòstic que es va encetar
amb la incorporació de la figura tècnica de joventut a la Mancomunitat, gràcies al Pla
de Municipalització 2019 – 2021 de l'Institut Valencià de la Joventut. 

En aquest sentit, parteix de la detecció de necessitats i demandes de la població
juvenil, per a desenvolupar i integrar propostes d’acció i millora que donen resposta
a aquestes als diferents àmbits  de la seua vida.  Per aquest motiu,  s’ha portat  a
terme un anàlisi diagnòstic de la realitat juvenil de la Ribera Alta, de la manera
més acurada possible, on s’integra la revisió de les polítiques de joventut existents a
la  comarca  i  l’anàlisi  de  la  realitat  juvenil  actual,  partint  dels  recursos  i  serveis
existents,  però  sobre  tot  dels  interessos  i  preocupacions expressades  per  les
persones  joves  de  12  a  30  anys.  Així  doncs,  compta  amb  una  metodologia
participativa  que garanteix la  implicació de la pròpia joventut de la comarca en la
construcció de les futures polítiques de joventut.

El  Pla  Jove  2021-2025  té  cinc  principis  rectors  que  el  fonamenten:  integritat,
transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat. Aquests principis són desenvolupats
a través de cinc línies estratègiques d'intervenció (participació i informació juvenil;
educació  i  formació;  oci  educatiu,  temps  lliure,  accés  a  la  cultura  i  foment  de
l’educació en valors; emancipació, habitatge, ocupació i futur laboral; i promoció de
la  salut  mental  i  benestar  emocional)  que generen uns objectius  i  unes  accions
concretes temporalitzades, a desenvolupar en el període establert. 

S’esdevé com un instrument obert i dinàmic que s’adaptarà a la situació canviant
actual, i a les necessitats de la població jove en particular, de manera que comptarà
amb un procés d’avaluació i seguiment continuat en el temps, mitjançant el qual
s’adoptaran els canvis i/o els ajustos pertinents que permeten la seua millora i el seu
òptim funcionament. Tanmateix, està basat en el caràcter transversal de la població
juvenil, que necessita del compromís i la implicació política general per a posar a
disposició els mitjans personals, materials, tècnics i pressupostaris que possibiliten
la seua posada en marxa, implementació, desenvolupament i avaluació continua.

En definitiva, el I Pla Jove 2021-2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta  ha de
suposar un primer impuls per a treballar les polítiques de joventut a la Ribera Alta, a
més de constituir-se com una guia dinàmica, oberta al diàleg i a noves intervencions,
que des de l'administració local garantisquen l'accés de la ciutadania jove a tots
els  serveis que  siguen  del  seu  interés,  i  que  d'aquesta  manera  s'ajude  a  la
construcció col·lectiva del seu propi projecte de vida. 


