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Les polítiques de joventut tenen un caràcter social, sent l’objectiu 
principal de les mateixes millorar les condicions de vida i establir una 
garantia d’oportunitats a les persones joves en el seu procés d’eman-
cipació, creixement personal i participació social. Aquest repte reque-
reix un compromís i una assumpció de responsabilitats per part de les 
entitats públiques. Aquest Pla de Joventut naix d’aquest repte.

Tot aquell Pla que adopta una entitat, tant pública com privada, comprén 
l’organització d’una sèrie de mesures i accions concretes, distribuïdes en 
base a una temporalitat i amb una estructura, amb la finalitat d’aconse-
guir uns objectius definits prèviament de manera adequada i concisa. Per 
aquest motiu, s’ha de determinar la metodologia a seguir per a portar en-
davant cadascuna d’aquestes pautes o actuacions, les àrees i agents im-
plicats, i els recursos necessaris per a poder portar-les a terme de manera 
eficient. En aquesta línia, planificar suposa establir els programes i pro-
jectes que una entitat dissenya respecte a un període de temps, de forma 
coherent i enfocada cap a uns fins específics i la seua consecució.

Així doncs, qualsevol organització que porte endavant aquesta tasca, és a 
dir, la d’articular mesures i accions dirigides a la població, en aquest cas a 
la població juvenil, ha de fer un exercici d’introspecció sobre la necessitat 
de disposar d’una ferramenta de tanta utilitat com la d’un Pla de Joventut.
Respecte al paper que l’Administració ha de desenvolupar en les polítiques 
de joventut, es prenen com a referència, les directrius de l’Estratègia Va-
lenciana de Joventut (2019-2023), d’ara endavant EVJ, on s’exposa clara-
ment que:

  L’Administració té l’obligació de posar a disposició recursos humans 
destinats a les persones joves.

  Posar a disposició recursos materials per a superar aquelles dificultats 
que posen en risc la igualtat d’oportunitats.

  Generar diversitat de dispositius i programes destinats a afavorir 
projectes socials, creatius, professionals i emprenedors.  

A l’any 2019, es comença a treballar a l’àrea de Joventut de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta. Des d’aquest moment es ve estudiant i analitzant la reali-
tat de la població jove de la comarca als trenta-cinc municipis, i una entitat 
local menor, que conformen la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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Per a donar resposta a les necessitats, problemàtiques, interessos i preo-
cupacions detectades de les persones joves de la comarca, es dissenya el 
I Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2021-2025, d’ara 
endavant Pla Jove, com el document que recull les línies d’intervenció, les 
accions, els acords, programes i projectes que estructuraran les polítiques 
de joventut al llarg dels pròxims anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic 
fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar les actu-
acions a desenvolupar per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats 
de la joventut dels municipis mancomunats de la Ribera Alta.

En aquest sentit, el Pla Jove contempla una doble vessant:

  En primer lloc, es tracta d’un document que conté les conclusions de 
l’anàlisi diagnòstic de la realitat juvenil de la Ribera Alta, en el qual 
s’integren tant dades quantitatives com qualitatives, mitjançant les 
quals s’ha profunditzat en una visió general de les problemàtiques, 
interessos, preocupacions, inquietuds i necessitats de les persones 
joves.

  En segon lloc, s’estructura com un guió i ferramenta, com un camí a 
seguir, mitjançant la informació obtinguda, per a coordinar, planificar, 
programar i estructurar les actuacions que es portaran a terme al 
llarg dels pròxims anys des del Departament de Joventut de la Man-
comunitat de la Ribera Alta.

El Pla Jove, doncs, pretén constituïr-se com una eina de treball dinàmica i 
un marc de referència, on s’estableixen les línies estratègiques d’interven-
ció que definiran el treball a la comarca en matèria de joventut, impulsat pel 
Departament de Joventut de la Mancomunitat.

Amb el propòsit d’implementar polítiques públiques de joventut 
al territori i donar resposta a les necessitats i/o problemàtiques 
detectades de les persones joves, així com la consecució dels objectius 
establerts, es presta atenció atesos als cinc principis rectors bàsics i 
les directrius de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 
polítiques integrals de joventut d’integritat, transversalitat, proximitat, 
universalitat i igualtat.
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Aquests principis, que conceptualitzen la manera d’entendre i de desen-
volupar les polítiques de joventut de qualsevol institució, i que d’aquesta 
manera asseguren la coherència metodològica a les actuacions que es rea-
litzen des de qualsevol d’aquests organismes, són els que permeten definir 
el Pla Jove amb caràcter operatiu i adequat per a impulsar les polítiques 
de joventut adients en la comarca de la Ribera Alta. Aquests principis són:

Principis Rectors de les Polítiques de Joventut

Principi En relació amb
Integritat La necessitat de formular polítiques integrals de joventut amb l’objectiu 

d’actuar sobre tots els espais i dimensions de la vida dels joves. És a dir, 
s’intervé o s’actua sobre totes les àrees de la vida de les persones joves, 
tractant de dissenyar polítiques integralment perquè s’ocupen de tots els 
àmbits vitals i socials de la joventut.  

Transversalitat El disseny i construcció de les polítiques de joventut no sols es realitza des 
de l’àrea de joventut, sinó també a través d’altres àrees municipals, que 
promouen i actuen de manera directa o indirecta sobre la població jove, 
és a dir, des de tots els departaments de les administracions públiques. 
Així doncs, la transversalitat es refereix al treball per al desenvolupament 
de les polítiques de joventut mitjançant la incorporació o el treball conjunt 
i coordinat amb els diferents departaments, institucions, entitats i agents 
implicats que, d’una manera o altra, intervenen amb les polítiques en ma-
tèria de joventut.

Proximitat L’estructuració de polítiques de joventut amb un caràcter universal i adre-
çades a totes i cadascunes de les persones joves de la comarca sense cap 
tipus de distinció, des d’una perspectiva equitativa i a través dels mecanis-
mes oportuns que garantisquen la igualtat d’oportunitats entre la població 
juvenil.

Aquest criteri consisteix a 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. 
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Universalitat L’estructuració de polítiques de joventut amb un caràcter universal i adre-
çades a totes i cadascunes de les persones joves de la comarca sense cap 
tipus de distinció, des d’una perspectiva equitativa i a través dels mecanis-
mes oportuns que garantisquen la igualtat d’oportunitats entre la població 
juvenil.

Aquest criteri consisteix a 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. 

Igualtat Impulsar la creació de polítiques de joventut que es fonamenten en la 
igualtat real entre dones i homes, amb perspectiva de gènere, i en la pro-
moció de la diversitat com un valor per si mateix. 

A través d’aquest principi es vetlarà pel foment de polítiques juvenils ori-
entades a reduir les diverses desigualtats existents entre la població jove, 
així com aquelles relaciones amb una perspectiva de gènere en el procés 
de construcció del seu propi projecte de vida a nivell personal i social. Les 
actuacions administratives són compatibles amb una discriminació positi-
va si aquesta es justifica per una situació de desigualtat material, cerca la 
igualtat real i facilita la integració social.

Amb l’objectiu d’elaborar el present Pla Jove per al desenvolupament i implementació de polítiques 
públiques de joventut, aquest ha de contribuir a que la formulació de les polítiques de joventut es 
realitzen sota uns criteris d’eficiència i eficàcia, tot i assegurant la qualitat de les mateixes en el marc 
del territori de la comarca de la Ribera Alta. Així doncs, per tal de desenvolupar polítiques juvenils 
amb aquests criteris, cal tenir en compte el conjunt dels municipis implicats de la Mancomunitat, així 
com vetlar per les particularitats i especificitats de cada municipi i desenvolupar d’aquesta manera 
un treball amb coherència respecte a la identitat dels mateixos.

La importància d’elaborar i dissenyar un Pla de Joventut Comarcal, resideix en la necessitat que no 
existeix un Pla Jove anterior amb aquestes característiques sobre el qual avaluar resultats, escoltar 
les necessitats de la joventut i dotar-los de propostes de millora que els hi donen resposta, encofades 
als diferents àmbits de la seua vida. Per tant, es confecciona des de la base i com un punt de partida 
per tal de definir les línies estratègiques d’intervenció de cara als pròxims anys. 

El Pla Jove està programat per a cinc anys, ja que al tractar-se d’una eina nova, necessita ser revisada 
i avaluada de forma continuada en el temps, de manera que permeta els ajustos i/o canvis pertinents. 
Tanmateix, es planifica d’acord amb aquest període de vigència tenint en consideració la realitat del 
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territori de la Ribera Alta, com una àrea geogràfica de gran extensió, plural i diversa; tenint en compte 
la població a atendre i el conjunt de municipis mancomunats que integren la pròpia Mancomunitat, i 
la previsió pel que fa a la consecució en el temps dels objectius i les accions concretes, integrades a 
les línies estratègiques d’interveneció que es plantegen al mateix Pla de Joventut.

En aquest sentit, el Pla Jove no es configura com un document estàtic, sinó com un projecte dinàmic 
i viu, de continua revisió i adaptació, que en la mesura d’allò possible, s’articula per a donar resposta 
als objectius generals plantejats i a les necessitats detectades de la població jove de la comarca: la 
Ribera Alta.

1.1. Les Polítiques de Joventut
públiques amb la carència que dades que reflexen 
necessitats i la evidència de les mateixes, no han 
resultat suficientment eficaces a l’hora d’atendre 
la complexitat d’aquestes i les dificultats 
concretes i més específiques que presenten les 
persones joves. 

Amb el Pla Jove, com a resultat d’un treball de 
camp profund, i a través de la seua aprovació 
per l’òrgan de govern de la Mancomunitat, es 
concedeix un precepte a les Polítiques Públiques 
de Joventut, i s’ubica una estructura i metodologia 
de treball a seguir per tal de garantir una acció 
caracteritzada per l’eficiència i la coordinació. 
Així doncs, d’aquesta manera les Polítiques de 
Joventut possibiliten l’accés i l’aproximació als 
serveis i recursos socials, econòmics, culturals 
i polítics, i fomentar la instrucció d’habilitats i 
competències socials adequades que permeten 
el desenvolupament de la plena ciutadania. 

En aquest sentit, cal traslladar la concepció que la 
joventut suposa una etapa del desenvolupament 
caracteritzada per la transició cap a la vida 
adulta, i per tant una etapa plena de vida, on cal 

Les polítiques de joventut esdevenen necessàries 
per al desenvolupament de la nostra societat, 
per a la detecció de problemàtiques i articulació 
de respostes a aquestes, per a l’atenció de les 
especificitats i per a ser agents de canvi social 
amb capacitat de crear i promoure sinèrgies 
conjuntes amb les persones joves. En l’actualitat, 
la joventut presenta necessitats, preocupacions, 
problemes i interessos prou distints als que 
mostraven temps enrere. Amb el pas dels anys 
s’ha progressat de manera important, no obstant 
això, la realitat social canvia i amb això les 
necessitats, especialment les de les persones 
joves, per tant les i els professionals de joventut 
compten amb noves obligacions i reptes que 
afrontar. 

Les persones joves es constitueixen com l’impuls 
del canvi social, com les propulsores del futur i 
protagonistes del present, són doncs subjectes 
actius en la construcció del seu propi projecte 
de vida. Les polítiques que des de l’inici es 
conceben des d’un punt de vista generalista, o 
que han estat dissenyades de manera implícita 
i implementades per part de les administracions 
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concebre-la com un moment de construcció, 
d’aprenentatge i d’afirmació de la plena ciutadania 
de les persones joves. Des de l’Administració i la 
pròpia societat es determina una responsabilitat 
cap al jovent, i ací és on el paper del Pla Jove de 
la Mancomunitat de la Ribera Alta es fa evident.

Les polítiques de joventut a la Comunitat 
Valenciana es configuren mitjançant l’EVJ, que 
planteja els principals reptes que com a territori 
s’han afrontar per a millorar les oportunitats 
de les persones joves i la seua participació a 
l’àmbit social i comunitari. Segons l’article 4, 
de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat, de Polítiques Integrals de joventut 
amb independència dels drets reconeguts en 
altres normes, a les persones joves, com a grup 
demogràfic amb necessitats específiques, se’ls 
reconeixen els drets següents:

 Dret a l’autonomia personal.
 Dret a l’atenció, a la promoció i a l’educació.
 Dret a la participació i al ple exercici de la 
ciutadania activa.
 Dret a l’accés, amb garanties, a una ocupa-
ció de qualitat.
 Dret a l’emancipació.
 Dret d’accés a l’habitatge.
 Dret a la protecció social.
 Dret a la llibertat d’expressió i d’informació.
 Dret a la no-discriminació i a la igualtat 
d’oportunitats.
 Dret a una vida lliure de violències masclistes.
 Dret al reconeixement i el respecte de la 
identitat de gènere.
 Dret a aprendre les llengües oficials i a ex-
pressar-se.
 Dret a la llibertat de pensament, de consci-
encia i de religió o creences.
 Dret a la justícia de menors, a la no-privació 
de la llibertat i també als serveis de preven-
ció i reinserció social.

 Dret a la mobilitat.
 Dret a la salut sexual i reproductiva, a la vida 
sana i a decidir sobre el mateix cos, i també 
a l’educació per a la salut.
 Dret a l’esport i a l’activitat física.
 Dret a un entorn ambiental sostenible i sa-
ludable, i a la protecció davant d’un entorn 
contaminat.
 Dret a l’accés gratuït i universal a Internet i 
a les tecnologies de la informació i la comu-
nicació.
 Dret a l’accés a la informació i a la transpa-
rència de les Administracions Publiques.
 Dret al consum responsable i a la protecció 
com a consumidors.
 Dret a l’oci i el benestar.

Per tot allò exposat, s’evidència la prioritat 
d’articular unes polítiques públiques de joventut 
eficients, atenent a l’obligació de l’Administració 
de donar resposta als diferents inconvenients 
que sorgeixen a la vida de les i els joves, i per a 
les que es realitzen propostes; la necessitat de 
visibilitzar la joventut per part de la societat com a 
subjectes actius del seu propi desenvolupament, 
amb sentit de pertinença; i la necessitat de 
facilitar la creació de xarxes de comunicació amb 
les persones joves en col•laboració amb totes les 
àrees i agents implicats que treballen de manera 
directa o indirecta per i amb la població juvenil.

D’aquesta manera, les polítiques de joventut 
són necessàries ja que han d’afavorir el 
desenvolupament integral de les persones joves 
als diferents àmbits de la seua vida, sempre tenint 
en compte la seua pluralitat, la seua diversitat 
social, cultural, ètnica, econòmica, sexual i sobre 
tot territorial (municipi o comarca) atenent al seu 
context o entorn més pròxim i de relació.
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Les polítiques de joventut, per tant, han de fomentar la construcció d’una societat més participativa 
i integradora amb les persones joves, i impulsar el seu canvi i desenvolupament durant tot el procés.
En definitiva, treballar perquè les polítiques de joventut siguen una realitat, és un repte actual que pot 
contribuir a facilitar més oportunitats a les noves generacions, que seran les que hauran d’afrontar els 
desafiaments de la nostra societat canviant i diversa de cada moment present.

el temps les accions que es van desenvolupant tenint en compte, 
des d’una perspectiva global, els diferents àmbits que formen part 
d’aquesta realitat: ocupació i vivenda, educació i formació, cultura, oci 
i temps lliure, salut i qualitat de vida, acció social, participació juvenil, 
associacionisme, informació i dinamització juvenil.

1.2. Què és un Pla Jove 
mancomunat?
 
El Pla Jove es constitueix com una eina de treball integral, imprescindible 
per tal de definir, impulsar, coordinar, desenvolupar i implementar polítiques 
públiques de joventut en un territori.

La finalitat del Pla és establir les eines necessàries per a portar a terme 
polítiques de joventut a la comarca, amb el propòsit que les persones joves 
puguen participar de forma activa en la vida política, social, econòmica 
i cultural dels seus municipis. Per tal d’aconseguir-ho, s’estableixen els 
següents punts:

   Conèixer la realitat de la població juvenil de la comarca.

   Detectar les possibles necessitats i interessos.

   Definir els objectius estratègics a assolir. 

  Implementar accions concretes i programes que permeten 
aconseguir els objectius definits.

  Avaluar l’impacte i abast de les accions i programes i a partir d’ací 
redefinir, en el seu cas, l’estratègia del Pla Jove.

Aquest Pla, d’àmbit comarcal, preveu situar en 
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1.3. Objectius, missió 
  i prioritats del Pla Jove
 
Els objectius generals del Pla Jove es concreten en:
 
 Establir una eina de treball realista i viable que articule la construcció 

de les polítiques públiques de joventut al territori, partint 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.

 Fomentar i impulsar la participació de la joventut de la comarca 
en la societat mitjançant espais d’encontre i diàleg, formar en el 
pensament crític i la capacitat de mobilització.

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

 Assessorar, orientar i informar a les persones joves en el seu procés 
d’emancipació, d’inserció al món laboral i d’adquisició de l’autonomia.

 Promoure l’oci alternatiu, l’accés a la cultura i el foment de l’educació 
en valors entre la població juvenil de la Ribera Alta, a través 
d’activitats, programes i campanyes al territori per a aconseguir un 
bon ús i gestió del seu temps lliure.

 Fomentar la promoció de la salut mental i el benestar emocional en 
les persones joves.

La missió és dissenyar les línies estratègiques d’intervenció en Joventut, 
en relació amb els objectius generals plantejats, i els objectius específics 
que es detallen a cadascuna d’aquestes, per tal de millorar les condicions 
de vida en l’àmbit personal, social, de l’oci, laboral i educatiu, de les perso-
nes joves del territori de la Ribera Alta.
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Les prioritats es centren en garantir l’accés universal i global de la pobla-
ció juvenil als serveis, recursos i programes existents, així com fomentar el 
paper actiu d’aquests. Es tracta de fomentar processos participatius, tant 
de forma individual com col·lectiva, a través d’entitats juvenils o grups de 
joves, i d’una manera horitzontal, lliure i democràtica. 

Així doncs, amb el propòsit de generar els canvis necessaris en matèria de 
joventut al territori i facilitar la participació de la població juvenil, el Pla Jove 
es basa en dos aspectes primordials:

 Potenciar la construcció del projecte de vida de les persones 
joves de la comarca, respectant les diverses formes i models de vida, 
garantint l’accés als drets fonamentals de les persones joves, tenint 
en compte les contingències específiques de l’etapa de la joventut.

 Empoderar la persona jove com a agent actiu de canvi social, 
impulsant el seu paper com objecte i subjecte del seu procés de 
socialització, oferint espais per a la seua participació en la presa de 
decisions.

Potenciar 
la construcció 
del projecte
de vida de les 
persones joves
...

Empoderar 
la persona jove 
com a agent actiu 
de canvi social
...
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2.1. Context normatiu. Marc legal
 
El context normatiu s’organitza, en diversos nivells:

Internacional:

 Convenció dels Drets del Xiquet.
 Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.
 Pla d’Acció *OIJ 2016- 2021.
  Llibre blanc de Polítiques Públiques de Joventut. Organisme 

Internacional de la Joventut amb la col·laboració de l’Institut 
Nacional d’Administració Pública (INAP) i el Centre Llatinoamericà 
sobre Joventut (2018).

Comunitari:

  Llibre blanc de la Joventut. Comissió Europea (2001).

  Pacte Europeu per a la Joventut. Consell Europeu (2005).

Estatal:

  Constitució Espanyola. Article 9.2 sobre el principi d’igualtat material 
i Article 48, sobre la participació de la joventut.

  Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i 
Assumptes socials per la qual es crea l’Agència Nacional Espanyola 
per a l’aplicació del programa comunitari “La Joventut amb Europa”.

  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local.

  Estratègia Joventut a Espanya 2020. Comissió Interministerial per a 
la Joventut.
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Autonòmic:

  Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 49, apartat 27.
  Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de 

la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana.
  Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques 

Integrals de Joventut. Modificada en el *art 1, 35 I 17 per la Llei 
3/2020 de 30 de desembre de la Generalitat , de mesures fiscals, 
gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 
2021.

  DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa 
reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

  Estratègia Valenciana de Joventut (*EVJ).2019. És l’instrument de 
planificació de les polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana, 
tindrà una vigència de 5 anys. Estableix les directrius generals de la 
política juvenil que es durà a terme en la Comunitat Valenciana.

2.2. Àmbit d’aplicació. 
La comarca de la Ribera Alta
 
La Ribera Alta és una comarca interior de la Comunitat Valenciana, amb 
una extensió total de 979,5 km² i una població de més de 220.000 habitants, 
que presenta una densitat de població d’aproximadament 224 habitants 
per quilòmetre quadrat. Tenint en compte que la densitat mitjana de la Co-
munitat Valenciana es de 173 hab/km², la Ribera Alta està per damunt de la 
mitjana autonòmica.

Una mancomunitat fa referència a l’associació lliure de municipis, dins del 
marc jurídic nacional, que crea una entitat local supramunicipal i a la qual 
els municipis associats deleguen part de les funcions o competències que 
la llei els atribueix, a fi de que es presten serveis conjuntament per a tots 
els seus membres.
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La Mancomunitat de la Ribera Alta constitueix una unitat territorial dintre 
de l’Àrea Funcional de València, que integra els trenta-cinc municipis de la 
comarca: 

 Alberic ( 17 )
 Alcàntera de Xúquer ( 34 )
 l’Alcúdia ( 13 )
 Alfarp ( 7 )
 Algemesí ( 14 )
 Alginet ( 10 )
 Alzira ( 18 )
 Antella ( 22 )
 Beneixida ( 33 )

 Benifaió ( 11 )
 Benimodo ( 12 )
 Benimuslem ( 35 ) 
 Carcaixent ( 19 )
 Càrcer ( 29 )
 Carlet ( 9 )
 Castelló ( 24 )
 Catadau ( 6 )
 Cotes ( 27 )
 l’Ènova ( 29 )
 Gavarda ( 23 )
 Guadassuar ( 15 )
 Llombai ( 5 )
 Manuel ( 30 )
 Massalavés ( 20 )
 Montroi ( 3 )
 Montserrat ( 2 )
 La Pobla Llarga ( 25 )
 Rafelguaraf ( 26 ) 
 Real ( 4 )
 Sant Joanet ( 32 )
 Sellent ( 28 )
 Senyera ( 31 )
 Sumacàrcer ( 21 ) 
 Tous ( 8 ) 
 Turís ( 1 )

i una entitat local menor, que és:

 La Barraca d’Aigües Vives

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
14

15
16

17
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Així doncs, la unitat administrativa comarcal de la Ribera Alta concentra 
a la seua demarcació un total de 36 municipis, sent el municipi d’Alzira la 
capital de la comarca, on es troba la seu de la pròpia mancomunitat. 
A la següent figura, es pot observar la ubicació de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta dintre de la Comunitat Valenciana, al territori Espanyol (veure 
Figura 1). 

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

Per tant, la població destinatària del Pla Jove són les perones joves d’aquest 
interval d’edat, que hagen nascut o que es troben en els municipis que con-
formen la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Figura 1. Ubicació de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
a la Comunitat Valenciana.
Font: Mancomunitat de la Ribera Alta.
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3.1. Metodologia. 
Un Pla Jove participatiu
 
La base sobre la que se sustenta el Pla Jove és el coneixement de la reali-
tat de les persones joves per a detectar necessitats i interessos, per tal de 
promoure els recursos necessaris amb el propòsit d’iniciar projectes de 
tot tipus d’acord amb les necessitats detectades. L’objectiu d’aquest és el 
d’establir les eines necessàries per a implementar polítiques públiques de 
joventut al territori.

En aquest sentit, el Pla Jove contempla una metodologia basada en la 
participació de les persones joves, de manera que puguen constituïr-se 
com a subjectes actius en la vida política, social, econòmica i cultural dels 
seus municipis, integrant la voluntat d’obtindre el màxim consens possible 
entre totes les àrees i agents implicats en matèria de joventut a la comarca 
de la Ribera Alta.

Per tant, es tracta d’un procés participatiu i col·laboratiu de les i els joves, i 
persones de referència que treballen amb aquest col·lectiu. Per aquest mo-
tiu, especialment la part participativa de les persones joves i els diferents 
agents implicats és tan important en la configuració del Pla, doncs mitjan-
çant la seua participació en el desenvolupament d’aquest es facilita la seua 
implicació, de manera que ho incorporen com un projecte per a elles i ells, 
que al cap i a la fi és del que es tracta. Per la joventut, amb la joventut.

3.2. Elaboració del Pla 
 
L’elaboració del Pla Jove es caracteritza per la participació, la implicació i 
la col·laboració de les diferents àrees i agents implicats (persones joves, 
professionals de joventut, regidories de joventut, informadors/es clau i per-
sones que treballen amb joves), de manera que cal prestar atenció a la 
forma mitjançant la qual les persones han participat i/o contribuït, així com 
observar els resultats obtinguts pel que fa a les expectatives cap al Pla. 

... es tracta 
d’un procés 
participatiu i 
col·laboratiu 
de les i els joves, 
i persones de 
referència que 
treballen amb 
aquest col·lectiu.
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El Pla Jove ha de respondre a la prioritat de donar continuïtat al paper ac-
tiu que han tingut aquests en la seua configuració (especialment al de les 
persones joves) durant tot el procés d’elaboració del mateix, entesa com 
un dels objectius d’aquest. A més a més, també es constata la necessitat 
de definir les estratègies a desenvolupar segons les sinèrgies creades, amb 
el propòsit de garantir una major participació de la població juvenil i de la 
resta d’actors implicats en el desplegament de les polítiques en matèria de 
joventut. 

Amb caràcter general, cal destacar que per a l’elaboració del Pla, s’ha pres-
tat atenció a dos aspectes fonamentals: per una banda, la proximitat terri-
torial, per tal de garantir l’èxit  en totes les fases d’aquest i, d’altra banda, la 
participació en les diferents fases del mateix respecte al conjunt d’agents 
implicats (persones joves, professionals de joventut, regidores i regidors 
de joventut, informadors/es clau i persones que treballen amb joves, i en-
titats i/o associacions de la comarca). El treball realitzat s’ha desenvolupat 
a nivell intern, a través del disseny i la coordinació del Pla Jove per part del 
personal tècnic de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, i a nivell 
extern mitjançant la col·laboració dels referents tècnics de joventut munici-
pals de les poblacions de la comarca.

Tot seguit, per a l’elaboració del Pla Jove, es presenta una aproximació a 
les diferents etapes en les quals aquest s’ha estructura. Aquestes són les 
següents: 
 

Fase I
Concreció dels agents implicats. Coordinació amb les regidories de joven-
tut i personal tècnic de joventut dels diferents municipis de la Ribera Alta 
per tal de consolidar els fonaments per a la configuració del Pla Jove Co-
marcal, mitjançant entrevistes i reunions periòdiques amb les persones 
responsables en matèria de joventut als municipis mancomunats. Reuni-
ons amb personal tècnic (AODL, Serveis Socials, UPCCA, Igualtat, etc.), 
informadors/es clau i persones que treballen amb joves, associacions, 
col·lectius joves i totes aquelles persones representants per a la detecció 
de necessitats, problemes, demandes i interessos de la població juvenil.

Fase II
Detecció i recerca de documentació existent al territori en matèria de jo-
ventut. Procediment de valoració de la informació per a determinar indica-
dors i variables susceptibles de ser incorporats al Pla Jove.

Concreció 
dels agents 
implicats

Detecció i 
recerca de 
documentació 
existent al 
territori
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 Fase III
Anàlisi i/o diagnòstic territorial de la realitat juvenil, enfocat en el coneixe-
ment de la situació de les persones joves i les necessitats de la població 
jove detectades a la comarca a partir de la informació obtinguda. 

 Fase IV 
Difusió dels resultats a través de trobades participatives amb joves, xarxes 
socials, portals webs municipals i mitjans impresos; i recollida d’impressi-
ons i propostes a valorar mitjançant el Fòrum Jove Comarcal anual.

 Fase V
Incorporació de les necessitats i propostes al Pla Jove, planificació, imple-
mentació d’accions i posada en marxa de polítiques públiques de joventut 
en funció de les necessitats detectades.
 

Fase VI
Avaluació periòdica i continuada de totes les actuacions realitzades del Pla 
Jove i dels resultats obtinguts.

Difusió dels 
resultats a 
través de 
trobades 
participatives
...

Anàlisi i/o 
diagnòstic 
territorial de 
la realitat 
juvenil
...

Incorporació 
de les 
necessitats 
i propostes 
al Pla Jove
...

Avaluació periòdica i 
continuada de totes les 
actuacions
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Recopilació de dades per a diagnòstic previ

Part documental
Recopilació de dades, estudis, 
documentació i anàlisi de la realitat 
juvenil de la població jove

Part participativa
Entrevistes a personal tècnic, regidories 
de joventut i persones de referència que 
treballen amb joves (informadors/es clau). 
Entrevistes a joves

Elaboració del diagnòstic previ

Presentació del diagnòstic inicial i resultats de les enquestes 
de la realitat de les persones joves de la comarca. 

Per a:

Viabilitat tècnica

Definició de línies estratègiques d’intervenció
concreció d’objectius

Elaboració del document marc del Pla Jove comarcal

Aprovació, publicació i implementació del 
I Pla Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta

Avaluació continua

Ruta d’elaboració 
del Pla Jove comarcal

Fòrum Jove: 
Recollida de necessitats i 
propostes de les persones joves
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En el present apartat s’exposa la síntesi i resultat de l’Anàlisi Diagnòstic de la Realitat Juvenil del 
Pla Jove, una aproximació pel que fa a les diferents parts en les quals s’ha estructurat el procés 
d’elaboració d’aquest per al desenvolupament de polítiques públiques de joventut a la comarca de la 
Ribera Alta.

L’anàlisi diagnòstic es constitueix com una eina d’utilitat, en primer lloc, per disposar d’una perspec-
tiva o visió el més precisa possible de les polítiques de joventut i de la realitat de la població jove del 
territori i, en segon lloc, com a model de referència sobre la qual assentar el disseny del Pla, així com 
les línies estratègiques i les corresponents actuacions relacionades amb les polítiques públiques de 
joventut. El diagnòstic de la realitat juvenil de la Ribera Alta s’ha centrat en les polítiques públiques 
que afecten a les persones joves dels municipis mancomunitats i, per tant, es correspon amb una de 
les parts de més extensió i importància pel que fa a aquest Pla Jove.

En definitiva, aquesta primera part del Pla Jove es sintetitza en l’observació i comprensió de la rea-
litat juvenil de la comarca de la Ribera Alta com a base, com a punt de partida i com a paradigma 
del treball en matèria de joventut. Per una banda, tant pel que fa a les polítiques de joventut que 
es porten a terme i una recerca d’informació dels recursos disponibles, tant humans com materi-
als, que hi podem trobar a la Ribera Alta pel que fa a l’àmbit de la joventut (personal, entitats i/o 
associacions juvenils, instal·lacions, etc.), com per altra banda, a les dades estadístiques aporta-
des, i les dades quantitatives i qualitatives que representen o reflexen la situació actual, quant a 
necessitats i problemàtiques detectades, de la població juvenil de la comarca. En aquest sentit, 
l’anàlisi diagnòstic s’estructura en les següents parts principals:

  Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Aquesta part inclou la visualit-
zació de les polítiques juvenils actives a la Ribera Alta i projectes de 
referència, de manera prèvia a la realització del Pla Jove, i els recur-
sos humans i materials, equipaments, teixit associatiu, etc., existents a 
la comarca. La recerca d’informació contrastada amb totes les dades 
aportades i el resultat del diagnòstic, ha de possibilitar la valoració de 
la idoneïtat de cadascuna d’aquestes. 

  Anàlisi de la Realitat Juvenil. Aquesta part es correspon amb la recolli-
da de les dades estadístiques, quantitatives i qualitatives, complemen-
tàries i importants a tindre en compte i valorar a l’Anàlisi de la Realitat 
Juvenil a la Ribera Alta. Es tracta doncs d’una recopilació d’informació 
derivada de les dades sociodemogràfiques, però també respecte a la 
situació de les persones joves i les seues necessitats, problemàtiques, 
preocupacions i interessos, sobre tot pel que respecta als grups de 
treball amb els i les joves, tècniques i tècnics de joventut, regidories es-
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pecífiques de joventut i informadors/es clau, professionals o persones 
que treballen o es relacionen amb joves. Açò últim, es correspon amb 
l’anàlisi i valoració de les entrevistes i enquestes concretes realitzades 
als agents implicats esmentats anteriorment, i portades a terme per 
part de l’Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomuni-
tat de al Ribera Alta. 

El resultat de l’anàlisi es basa en l’Informe Diagnòstic de la Realitat Juvenil de la Ribera Alta, un 
estudi que contempla amb detall totes les dades recollides per a l’anàlisi de la realitat juvenil i les ne-
cessitats detectades de les persones joves de l’àrea geogràfica. Cal destacar que l’estudi, que estarà 
disponible per a la seua consulta a la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha recolzat 
tant l’elaboració del propi Pla Jove, com la planificació de les diferents línies d’intervenció, en matèria 
de joventut, que es portaran a terme a l’àmbit territorial de la Ribera Alta al llarg dels pròxims anys de 
vigència del Pla. 

4.1. Anàlisi de les Polítiques de Joventut
 
En primer lloc, pel que fa a l’anàlisi de les polítiques de joventut, es presenta la recerca d’informació 
realitzada per a visualitzar totes aquelles polítiques juvenils actives que s’han desenvolupat a la co-
marca de la Ribera Alta. En segon lloc, cal destacar que aquestes polítiques de joventut es corres-
ponen amb el programa Xarxa Jove desenvolupat a la Ribera Alta prèviament a la realització del Pla 
Jove. Així doncs, de totes les polítiques de joventut observades i que s’han desenvolupat al territori, 
es poden destacar les següents:
 

Cursos de Formació per a Joves

Es tracta d’una de les polítiques de joventut desenvolupades a la comarca 
de la Ribera Alta. Aquesta iniciativa va consistir en ofertar a la població jove 
del territori cursos de formació a l’àmbit de l’animació juvenil, com ara el 
Curs MAT “Monitor/a d’Activitats de Temps Llure Educatiu Infantil i Juvenil”, 
realitzat a diversos pobles de la comarca. L’actuació es valora amb una par-
ticipació positiva, assolint els objectius proposats i es consolida com una 
acció d’utilitat per a continuar implementant a la comarca anualment, de 
manera que es fomente la realització d’aquest tipus de cursos de formació 
per a promoure la participació entre les persones joves.
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Programa de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 
“Nosaltres Sí Que Pintem”

Aquest programa va consistir en la conscienciació de la població jove de la 
comarca respecte a la figura dels corresponsals juvenils, mitjançant la vi-
sita als diferents IES dels municipis de la comarca. L’objectiu de la activitat 
va ser donar a conèixer la importància de establir corresponsals juvenils 
i fomentar la implicació dels i les joves per a potenciar les activitats i la 
participació de la joventut. La participació es valora de manera positiva, 
amb una població jove implicada per fer coses i treballar, així com per par-
ticipar activament en les polítiques de joventut. Aquest programa amb el 
suport de la Mancomunitat, es va iniciar a la comarca en col·laboració amb 
el personal tècnic de joventut dels ajuntaments que porta anys treballant 
en matèria de joventut i de les xarxa de professionals de joventut existent a 
la comarca “Ribera en Xarxa”. 

Suport tècnic a poblacions de menys de 2.500 habitants

Aquesta iniciativa va sorgir davant la necessitat de molts pobles menuts de 
la comarca de la Ribera Alta, de comptar amb personal tècnic de joventut. 
Així doncs, des de la Xarxa Jove es va tractar d’unir esforços amb l’objec-
tiu de facilitar l’accés a les diferents activitats que es van desenvolupar al 
territori. Per aquest motiu, es van crear diverses agrupacions com La Vall 
de Càrcer, la Vall dels Alcalans i l’Ènova, amb la intenció d’aconseguir la 
participació de la població jove d’aquests municipis. 

Suport de la Mancomunitat de la Ribera Alta

Aquesta iniciativa va consistir portar a terme diverses reunions de coordi-
nació, en col·laboració amb els professionals de joventut i la Mancomunitat 
de la Ribera Alta, per tal d’abordar la importància de treballar per a les i els 
joves, tenint en compte que aquests representen el futur de la societat i de 
la comarca, i que la seua participació social és important. La Mancomunitat 
es va mostrar disposada a crear una àrea de Joventut i continuar treballant 
amb els diferents municipis de la Ribera Alta.
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Suport al personal tècnic de joventut de la comarca de la Ribera Alta

Des de la Xarxa Jove, amb aquesta iniciativa, es va tractar d’oferir suport 
a les diferents tècniques de la comarca, de manera que l’objectiu va ser 
unir esforços i estar a la seua disposició, això com donar suport per a de-
senvolupar projectes. Es tracta d’una actuació amb la qual no sempre s’ha 
establert una dinàmica de treball, ja que no tot el personal tècnic dels ajun-
taments de la comarca que treballen en matèria de joventut ho fan a jorna-
da completa ni amb dedicació exclusiva a aquest àmbit. No obstant això, 
amb aquesta iniciativa es va tractar d’unir esforços per tal de treballar de 
manera eficient.

Projecte Comarcal “Fòrum Jove de la Ribera Alta”

Aquest projecte comarcal, amb periodicitat anual a la Ribera Alta, contem-
pla la realització de diverses edicions del Fòrum Jove de la Ribera Alta, 
que cada any té lloc a un municipi del territori i versa sobre una temàtica 
diferent, de manera que es fomenta la participació dels joves del territori. 
Els resultats d’aquesta iniciativa es valoren de manera positiva,ja que la 
població jove sempre ha participat de manera activa. L’objectiu consisteix a 
implicar a les i els joves en aquest procés i que transformen la seua manera 
de veure les coses. 

L’activitat comarcal compta amb els recursos econòmics per part de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta per a desenvolupar-la, en col·laboració 
amb el personal tècnic de joventut d’alguns ajuntaments de la comarca 
i el suport prestat a aquells on es careix d’aquest personal. A partir del I 
Fòrum Jove, el projecte es porta a terme de manera anual els darrers anys, 
organitzat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta i en col·laboració amb 
els ajuntaments de la comarca interessats a participar i/o que treballen en 
joventut. L’últim s’ha celebrat en la seua IV edició, al municipi de Guadas-
suar i sota la temàtica del “Canvi Climàtic”, sobre el qual es concreten les 
necessitats i propostes expressades per les persones joves de la comarca, 
així com  les accions concretes que es deriven d’aquestes, per a donar res-
posta a les mateixes mitjançant el present I Pla Jove de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta 2021 - 2025.

En segon lloc, es presenta una relació detallada dels espais i entitats per a 
ús juvenil i recursos disponibles, així com una relació de les associacions 
juvenils implantades al territori de la Ribera Alta:
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Espais i entitats per a ús juvenil.
Relació d'instal·lacions 
i recursos disponibles

Espais i entitats per a ús juvenil a la comarca de la Ribera Alta

Municipi Relació d’instal·lacions

Alberic Biblioteca, Casa de la Cultura, instal·lacions esportives, teatre, sala mul-
tiusos. 

Alcàntera de Xúquer Biblioteca, Casa de la Cultura, instal·lacions esportives, musical.

l’Alcúdia Espai Jove, Àgora Jove,  Auditori municipal, ràdio, biblioteca, poliesportiu, 
Casa de la Cultura, museus. 

Alfarp Casa de la Cultura amb espai polivalent, biblioteca, poliesportiu, 
saló d’actes. 

Algemesí Centre d’Informació Juvenil - Espai Jove Algemesí, biblioteca, museu de 
la Festa, centre Polivalent Algemesí, Espai Actiu. 

Alginet Biblioteca, Casa de la Cultura, poliesportiu, centre Juniors M.D. Jovades, 
centre excursionista, centre ocupacional. 

Alzira Centre d’Informació Juvenil d’Alzira - CIJ Alzira, biblioteca pública, espais 
multiusos a la Casa de la Cultura, teatre, museu, ràdio, cines “El Punt”, 
palau d’esports, pavelló Fontana, pavelló Ruiz Pérez, ciutat esportiva 
Jorge Martínez, camp d’esport de Venècia, estadi de futbol Lluís Suñer, 
piscines municipals cobertes, paratge natural de la Murta i la Casella, 
ludoteca municipal.

Antella Centre de la Cultura, Ajuntament amb sales multiusos, alberg l’Assut 
d’Antella, poliesportiu, biblioteca.

Beneixida Auditori, poliesportiu, sala polivalent, biblioteca amb ordinadors.

Benifaió Centre d’Informació Juvenil de Benifaió - CIJ Benifaió, Centre Cultural 
“Enric Valor”, biblioteca, poliesportiu.
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Benimodo Biblioteca, Casa de la Cultura, Casa del Llaurador, casino republicà, po-
liesportiu i piscina municipal. 

Benimuslem Saló d’actes, casal per a la música, biblioteca.

Carcaixent Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Carcaixent - Casal Jove de Carcai-
xent, biblioteca, sala multiusos centre d’empreses, poliesportiu, pavelló, 
auditori, teatre, sala d’exposicions, magatzem de Ribera i piscina cober-
ta. 

Càrcer Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Càrcer, centre cultural, antic musical 
per fer esports, sala multiusos, casal festers, consell agrari, poliesportiu 
amb piscina, biblioteca. 

Carlet Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Carlet, Espai Jove de Carlet (Fundació 
La Caixa), poliesportiu municipal, pavelló multiusos, Casa de la Cultu-
ra, aules Lluis Vives per a xerrades i cursos, edifici del parc polivalent, 
auditori municipal, biblioteca municipal, edifici “Fundació Caixa Carlet”, 
paratges naturals, edifici estació del tren. 

Castelló Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Castelló, biblioteca municipal, teatre, 
casal de la música, auditori municipal, poliesportiu, càmera agrària, cen-
tre social, centre ocupacional, sala polivalent i obrera, escoleta infantil i 
municipal, l’hermita o casal associatiu, sala multiusos per a fer concerts. 

Catadau Casa de la Cultura (ubicada on l’associació “La Lluna”), musical, bibli-
oteca, sala multiusos, sala per a xerrades, projeccions i ordinadors, po-
liesportiu amb piscina, camp de futbol. 

Cotes Poliesportiu, sala multiusos.

l’Ènova Auditori i sala polivalent, poliesportiu amb piscina i camp de futbol, es-
pai natural, vila romana, espai de la OJE. 

Gavarda Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Gavarda, biblioteca, aula d’informàtica, 
sala multiusos, poliesportiu.

Guadassuar Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Guadassuar - Punt Jove Guada/
Centre Jove, Biblioteca, Casa de la Cultura, poliesportiu.

Llombai Espai Jove de Llombai, Casa de la Cultura, auditori municipal, poliespor-
tiu amb camp de futbol. 
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Manuel Servei d’Informació Juvenil - Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Manuel 
amb telecentre i biblioteca, auditori municipal, casa de la música, casa 
de les associacions, piscina pública, poliesportiu. 

Massalavés Aula polivalent per a fer classes de gimnàstica, casa de la música, po-
liesportiu, biblioteca amb ordinadors, llavador, torre dels Milà (museu). 

Montroi Biblioteca, sala polivalent, poliesportiu, Casa de la Cultura.

Montserrat Biblioteca pública, Casa de la Cultura, instal·lacions esportives, casal 
musical privat. 

La Pobla Llarga Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de La Pobla Llarga - Casa de la Joven-
tut, biblioteca, Casa de la Cultura, sala d’audicions, poliesportiu, casa de 
la música, escola d’educands. 

Rafelguaraf Espai per al Centre d’Informació Juvenil (CIJ), biblioteca amb telecentre, 
auditori municipal, piscina municipal.

Real Casa de la Cultura, poliesportiu, biblioteca.

Sant Joanet Poliesportiu amb piscina, aula cultural amb biblioteca, sala d’usos múl-
tiples. 

Sellent Casa de la Cultura, poliesportiu, piscina municipal. 

Senyera Biblioteca, poliesportiu amb piscina, casa de la música, sala multiusos. 

Sumacàrcer Auditori municipal, aula d’informàtica, biblioteca, instal·lacions esporeti-
ves, Casa de la Cultura amb espai per a associacions, sala La Societat, 
sala multiusos. 

Tous Biblioteca i telecentre, piscina coberta, poliesportiu municipal.

Turís Centre d’Associacions i Joventut de Turís, biblioteca, sala polivalent, 
Casa de la Cultura. 
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Associacions.
Relació i tipus d’associacions juvenils 
implantades al territori de la Ribera Alta

Associacions juvenils a la comarca de la Ribera Alta

Municipi Relació d’associacions

Alberic Aula teatre Alberic, dolçaina xuxes, juniors, grup excursionista, associa-
ció per a l’objecció de consciència, joventut comunista del P.V., joves de 
upv, nuevas generaciones, Consell Local de Joventut, junta local fallera, 
societat Unió Musical Alberic, associació Contra el Càncer, Junta Central 
Cofradies Setmana Santa.

Alcàntera de Xúquer Club “La Unión” Colombicultura, Coral Polifònica “Arpa d’Or”, AMPA 
CEIP Cervantes, Club de Pilota Valenciana “El Moro” Alcàntera-Càrcer, 
Associació de jubilats i pensionistes Alcàntera de Xúquer, Club de Pilota 
Valenciana “La Vall Farta”, Club esportiu “La Polseguera” d’Alcàntera de 
Xúquer, Club Frontenis Alcàntera de Xúquer, Comité d’agermanament, 
Club de Caça el Xúquer, Penya valencianista “Taron-ches”, Associació 
cultural “La Falquia”. 

l’Alcúdia Grup de Dansa de l’Alcúdia, Juniors M.D., cofradies, Clubs d’esports, 
Escola – Casa de la música, Penya BTT El Cuc, Club d’aeromodelisme 
l’Abella, Club de motociclisme de muntanya Trafec 3, Escola Municipal 
de Bàsquet de l’Alcúdia, Club de Triatló de l’Alcúdia, Equip de Futbet 
Hilàrio Martínez, Colla de dolçainers i tabaleters La Rosca, Colla dels 
Dimonis Enroscats, Associació per a la defensa de la natura i promoció 
de la cultura de l’Alcúdia Amics del Corral de Rafel.

Alfarp Escola de pilota valenciana, Escola i club de futbol el marquesat, Club 
de patinatge artístic (3 pobles), Unió musical, scouts, Escola de danses, 
Escola de tabal.

Algemesí Grup Scout Azahar, Grup Scout Calassanç, Alpeia 2025, Creu Roja Jo-
ventut, Mar-cha Algemesí, Grup Juvenil Sant Jaume, Grup Juvenil MAUX, 
Associació Nova Muixeranga d'Algemesí, C.A.MA (Col·lectiu d'Amics 
Muntanyers d'Algemesí, Grups de música de la ciutat d’Algemesí (Nius 
de nit, Sin comentarios, Capitán Blues, StereoZone). 
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Alginet Factoria d’idees i creacions, Camcuc, Kumbae, Aerobic, AFSA - Futbol 
sala, associació de penyas taurinas, Centre de Juniors M.D. Jovades, 
Centre excursionista, Centre ocupacional, club d’atletisme Alginet, club 
ball d’Alginet, club bàsquet Alginet, club de frontenis, club de patinatge, 
club ciclista Sant Fernan, Falla La Dolçaina, Falla La Manta al Coll, Falla 
Falleter, Falla Poble Nou, Falla Poble d’Alginet, Falla Sant Josep, Penya 
Barcelonista, Penya Valencianista Alginet, Penya Valencianista Va de Bo, 
Pilota Valenciana, Societat Artística Musical Alginet, Societat Cultural 
ALÈDUA, Associació Xúquer Viu, Associació VISC “Vive sin celos”.

Alzira Juniors Santa Catalina, Consell de la Joventut, Peus Nus, Assemblea 
de joves Alzira, Associació joves empresaris Alzira, Bloc jove Alzira, 
COCOES- Coordinació de consellers escolars, Col·lega jove comunitat 
valenciana, Cooperació internacional, Departament de joventut CSIF, 
Departament de joventut UGT, Departament de joventut USO, El rotllet, 
FAAVEM Federació Valenciana d’Estudiants, Joventut Socialista d’Alzira, 
Joves d’Esquerra Unida d’Alzira, Joventuts Marianes Vicencianes, Juni-
ors M.D. Sant Joan, Juniors M.D. Santa Catalina, Juniors M.D. la Encar-
nació, Noves generacions PP, OJE CV, PSD-PSICV JUVENIL, Secretaria 
de joventut de CCOO, Centre excursionista la Ribera, Societat musical, 
Associació cultural la Tarumba.

Antella Penya piragüista Antella, Sociedad protectora musical d’Antella, CILIM 
Associació Cultural d’Antella, Centre esportiu i cultural Antella (CECA), 
Creu Alta Comparsa Cristiana Associació Cultural d’Antella, Associació 
Cultural de Maeros del Xúquer, Comparsa Pirates del Xúquer, Comparsa 
Mahometans d’Antella, Comparsa Cristiana Les Conqueridores, Com-
parsa Parsa, Grup de Teatre «La Rialla», Club de Pesca l’Assut.

La Barraca 
d’Aigües Vives 
(entitat local menor)

Societat Musical La Barraca d’Aigües Vives, Comissió Comparsa Mora 
"Ali Ben Farsit", Associació Medi Ambiental Vall d'Aigües Vives, Asso-
ciació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP "Santa Ma d'Aigües Vives", 
Penya Valencianista Aigües Vives, Club de Caçadors Vall d'Aigües Vives, 
Associació veïnal Colonia Santa Marina. / Col·lectius Locals Estables: 
Grup de muntanya Komando Montot 319, IOGA a La Barraca, Club de 
lectura "La Barraca d'Aigües Vives", Pilates a la Barraca.

Beneixida Amics del coet, Col•lectiu Cultural el Triler, Banda de música, Associació 
columbaris, festers.

Benifaió Som i estem, penya valencianista, fotoforum, sam, juniors M.D. penya el 
coet, colla de dolçainers, club de pilota.

Benimodo Grup de danses, banda musical, Juniors de Benimodo, Big band; banda 
de jazz, Falla la Tafarreta, Club d’atletisme, Grup ecologista Ressalany.
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Benimuslem No hi han associacions, ni esportives ni culturals, ni juvenils. Sols estan 
les ames de casa, els jubilats, i la banda de música on es concentra tota 
la joventut.

Carcaixent Amics de la muntanya, miratges, radio, senda i pedal, casal Jaume I, la 
dependent, senderisme, disbauxa, bloc jove, casal jove, mov740, activat, 
mountain bike, Consell de la Joventut de Carcaixent. 

Càrcer Escola de futbol, Escola de pilota, Escola de pàdel, Falla “el Corralot”, 
Associació columbaris, Associació de cavalls, Unió musical carcer, As-
sociació coeters, Associació de festers de carcers, Associació moros i 
cristians, Grup de teatre.

Carlet Juniors, Agrupament Escolta / Grup Scout Brownie, festers Carlet, Espai 
Jove Carlet – Fundació La Caixa de Carlet, Colla dolçaina i percussió 
de Carlet, Carlet en dansa, Carlet Emf club de futbol, Associació Cultu-
ral bloc de progrés Jaume I Carlet, Associació Cultural el "El Trencall", 
agrupació musical "l'artística", club de pilota valenciana de Carlet, coral 
polifònica ciutat de Carlet, club d’esports de muntanya i escalada Carlet, 
muixeranga de Carlet, xaranga de xarangues, Junta Local Fallera, club 
de lectura, club hípic Carlet, Juniors M.D., Falla El Vidre, Falla País Valen-
cià, Falla Plaça Espanya, Falla El Cressol, Falla El Futbol, Falla Avingu-
da Blasco Ibáñez, Filà de Moros i Cristians Pintarrafes, AECC de Carlet, 
sede de ACESVAL, Societat Unió Musical. 

Castelló Club de pilota, futbol, associació de moros i cristians, banda de música, 
club de bicicleta.

Catadau Banda de música, futbol, patinatge, pilota, Grup Cultural “La Lluna”, 
Agrupament Escolta El Marquesat, festers, Associació “Depén de Tu”, 
grup excursionista Catadau, S.O.S Animalades, Colla de dolçainers i ta-
baleters La Xamosia, grup d’acció mediambiental El Marquesat (GAMM), 
Associació Orgullo Rural Marquesat. 

Cotes Associació de caçadors El Montot. El municipi no disposa de cap as-
sociació juvenil, però els joves entre ells es comuniquen i treballen en 
equip, per portar les festes endavant, i col•laboren amb l’ajuntament.

l’Ènova La OJE espanyola, Agrupació Musical Enovense, Club ciclista David 
Canó, Columbaris de l’Ènova, Falla el masclet, Club d’atletisme, Club de 
futbol Manuel-Ènova, Clavaris d’Ènova.
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Gavarda Associació de dolçaines i xirimiters, associació de dolçaines i tabalets 
La Burra Parda, banda de música, escola/club de pilota, escola de tenis, 
festeres i festers de Sant Vicent, festers de Sant Antoni, associació Sol i 
Lluna (Pinyata), club d’esquí de Gavarda, club esportiu de caçadors La 
Perdiu, associació espanyola contra el Càncer Gavarda. 

Guadassuar Associació d’atletisme, Associació de basquet, Associació de gimnàsti-
ca rítmica, Associació de festers, banda de música, pilota, Associació de 
teatre, Associació de bolero, Associació tabal i dolçaina.

Llombai Agrupament Escolta El Marquesat -Scouts, banda de música, Associ-
ació cultural filant, Associació-Club Juvenil Quencall, Falla de Llombai, 
Societat Colombicultura, Escola de futbol, frontenis, Club BTT, Club de 
running, festers, Club ciclista.

Manuel Colla Xacarrac, Associació coral polifònica de Manuel, Agrupació musi-
cal, Associació animalista, Associació d’Atletisme “Els Llops”, Associació 
de filles de Maria, Associació Cultural Mitja Galta, Grup de dolçainers i 
tabaleters “El Codony”, Amics de la pilota, Bàsquet Manuel, Escola Mu-
nicipal Fútbol Base Manuel-L'Ènova, Associació de moros i cristians.

Massalavés Associació Musical Vila de Massalavés.

Montroi AMPA C.E.I.P Montroi, Agrupació Cultural de Montroi, Associació de 
veins “El Balcón”, CES de Montroi - Gestió de colònies felines, CES Bal-
cón, Comissió de Festes Balcón, Falla de Montroi, pous i regants del 
terme de Montroi, S.O.C.VA. Societat Ornitològica de la Comunitat Va-
lenciana, Unió Artística Musical, Societat Musical l’armonia. 

Montserrat Falla Montserrat, Unió Musical, Associació scouts de la vall – Agrupa-
ment Escolta Alcalans, Associació de la Clau Mora.

La Pobla Llarga Junta Central de Moros i Cristians, Agrupació Musical, Comissió de Jo-
ventut, Comissió de Cultura.

Rafelguaraf Festers del crist, Associació d’escacs, Associació moros i cristians, Filles 
de maria, Club de pilota valenciana, Societat de columbicultura, associa-
ció d’escacs, comparsa cristians, Junta Central de moros i cristians, Filà 
Hawaries, festers del crist, Ateneu Musical Rafelguaraf. 
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Real Agrupament Escolta Alcalans, boyscouts, banda de música Unió Musi-
cal “Lira Realense”, penyes boueres, escola de futbol, Falla Rahal, Falla 
l’Estoreta Velleta. 

Sant Joanet Club de teatre La Carrasca, Unió Musical Sant Joanet, columbaris, San-
jorunners.

Sellent Societat Colombicultura, Associació d’Ames de Casa, Unió esportiva Se-
llent, Associació Lluita contra el Càncer, Consell Local de la Joventut, 
Societat Musical de Sellent. 

Senyera Moros i cristians, Penya coetera, Penya colombicultura i escola columbi-
cultura, Agrupació musical, Senyera es mou.

Sumacàrcer Club de piragua, banda de música, Falles en maig, Associació de moros 
i cristians, Filles de maria, Associació esportiva AECUS, Club de pilota, 
Colla de xirimiters, Colla batucada, Coral, Balla amb nosaltres, protecció 
civil, Afosuma Associació Fotogràfica de Sumacàrcer, SumaTrail, Monu-
ment de la Joventut, Unió Musical El Xúquer, Grup scout Penya Roja, 
Lluita contra el Càncer. 

Tous Banda de música.

Turís Banda de música, Club de pilota, Associació de falles, Centre d’Associa-
cions i Joventut de Turís. 
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4.2. Anàlisi de la Realitat Juvenil
Anàlisi i valoració de dades estadístiques, quantitatives i qualitatives.

En referència a la primera part de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil de la comarca de la Ribera Alta, aquest 
es correspon amb la recollida de les dades estadístiques, quantitatives i qualitatives, complementà-
ries i importants a tindre en compte i valorar al present Pla Jove. Es tracta doncs d’una recopilació 
d’informació derivada de:

 Dades estadístiques de població. 

 Dades fisiques i d’urbanisme.

 Recursos de mobilitat.

 Dades estadístiques econòmiques, socioeconòmiques i d’ocupació. 
Recursos d’ocupació.

 Dades estadístiques i recursos educatius i de formació. Recursos 
educatius i de formació.

 Dades estadístiques de salut, tasques domèstiques i alimentació. 
Recursos sanitaris i de salut.

 Dades estadístiques i recursos d’habitatge i emancipació.

 Dades estadístiques i recursos d’activitats d’oci (cultura, esports, 
consum cultural i esportiu, activitats socials i festives, xarxes 
socials, oci comercial, oci educatiu, consums addictius...).

 Dades estadístiques i recursos sobre problemàtiques socials 
(pobresa, delinqüència, violència masclista, salut mental, 
conflictivitat social...).

 Dades estadístiques i recursos generals per a la realització de 
polítiques de joventut als ajuntaments.



Anàlisi diagnòstic 
de la realitat juvenil 
de la Ribera Alta

Mancomunitat de la Ribera Alta 40

Pla Jove 2021-2025

 
Dades estadístiques de població

Piràmide poblacional supramunicipal per sexe. Comparació amb Co-
munitat Valenciana i província

Comunitat Valenciana

A la província de València, en la Comunitat Valenciana, hi resideixen un 
total de 2.565.124 persones. La piràmide poblacional de la província és re-
gressiva des dels 40 anys, amb una població aproximada de 226.382 per-
sones i a la seua base es redueix aproximadament a la meitat, és a dir, unes 
108.967 xiquetes i xiquets.

Respecte a la distribució per sexes, s’observa com sí que es segueixen les 
distribucions de percentatges habituals, de més homes a la base, això s’ex-
plica perquè estadísticament s’ha comprovat que naixen 105 homes per 
cada 100 dones. S’observa una preeminença al llarg de la piràmide fins a 
arribar als 55 anys, on es fa notar la mortalitat masculina.

Piràmide poblacional: Província de València (01/01/19)

Gràfic 1. Piràmide poblacional: Província de València.
Font: Elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
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Comarca de la Ribera Alta

La comarca Ribera Alta està formada per 220.366 persones en total, la seua 
piràmide poblacional mostra una piràmide prou regular, mostrant-se re-
gressiva des dels 40 anys, reduint-se fins aproximadament a la meitat a la 
base.

En la distribució per sexes també segueix una distribució mes o menys 
regular al llarg de tota la piràmide i a la base hi ha més homes que dones, 
com és habitual, encara que no arriba als percentatges habituals. La mor-
talitat masculina es fa notar a partir dels 55 anys, fet que es pot explicar 
perquè l’esperança de vida en les dones és més alta. Com es pot observar, 
les piràmides de la comarca i la província són molt similars.

Piràmide poblacional: Comarca de la Ribera Alta (01/01/19)

Gràfic 2. Piràmide poblacional: Comarca de la Ribera Alta.
Font: Elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
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Població per blocs d’edat segmentat per sexe: 12-17 (12-13, 14-17), 18-
23, 24-29

Població jove de la província

Els blocs de la població jove a la província sumen un total de 472.269 per-
sones, és a dir, un 18,41% de la població total. El bloc més nombrós a la 
província és el de 24 a 29 anys, encara que no hi ha molta diferència en el 
grup més jove, de 12 a 17 anys.

Respecte a la distribució per sexes, els grups pareixen prou regulars. 

Població jove por blocs: Província de València

Gràfic 3. Població jove per blocs: Província de València.
Font: Elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
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Taula 1. Població jove de la Ribera Alta.
Font: Elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

Població jove de la comarca de la Ribera Alta
La població jove de Ribera Alta suma un total 40.928 persones.
Per tant, aquesta representa el 18,57% de la població total de la comarca, 
una mica més que la mitjana de la província.

Província
Comarca
Municipi

Comarca Població 
Total

12 - 17
 

12 - 17 12 - 17
 total

18 - 23
 

18-23
 

18 - 23 
total

24 - 29
 

24 - 29 24 - 29 
total

Població 
Jove 

Població 
Jove  

Total 
Població 
Jove

%
 

%
 

% 
Població 
Jove

Província Ribera Alta  2.565.124,00  82.240,00  77.943,00  160.183,00  77.210,00  73.693,00  150.903,00  81.549,00  79.634,00  161.183,00  240.999,00  231.270,00  472.269,00 51,03002738 48,96997262 18,41115673
Comarca Ribera Alta  220.366,00  6.962,00  6.823,00  13.785,00  6.658,00  6.355,00  13.013,00  7.225,00  6.905,00  14.130,00  20.845,00  20.083,00  40.928,00 50,93090305 49,06909695 18,57273808
Alberic Ribera Alta  10.526,00  351,00  331,00  682,00  313,00  330,00  643,00  346,00  338,00  684,00  1.010,00  999,00  2.009,00 50,27376804 49,72623196 19,08607258
Alcàntera de X. Ribera Alta  1.291,00  43,00  42,00  85,00  30,00  35,00  65,00  42,00  42,00  84,00  115,00  119,00  234,00 49,14529915 50,85470085 18,12548412
L'Alcúdia Ribera Alta  12.009,00  389,00  390,00  779,00  371,00  347,00  718,00  397,00  405,00  802,00  1.157,00  1.142,00  2.299,00 50,3262288 49,6737712 19,14397535
Alfarp Ribera Alta  1.544,00  55,00  47,00  102,00  43,00  46,00  89,00  45,00  38,00  83,00  143,00  131,00  274,00 52,18978102 47,81021898 17,74611399
Algemesí Ribera Alta  27.331,00  963,00  904,00  1.867,00  884,00  826,00  1.710,00  886,00  854,00  1.740,00  2.733,00  2.584,00  5.317,00 51,40116607 48,59883393 19,45409974
Alginet Ribera Alta  13.380,00  405,00  388,00  793,00  334,00  324,00  658,00  442,00  447,00  889,00  1.181,00  1.159,00  2.340,00 50,47008547 49,52991453 17,48878924
Alzira Ribera Alta  44.352,00  1.407,00  1.394,00  2.801,00  1.464,00  1.348,00  2.812,00  1.493,00  1.465,00  2.958,00  4.364,00  4.207,00  8.571,00 50,91587913 49,08412087 19,32494589
Antella Ribera Alta  1.175,00  24,00  15,00  39,00  36,00  28,00  64,00  32,00  31,00  63,00  92,00  74,00  166,00 55,42168675 44,57831325 14,12765957
Beneixida Ribera Alta  651,00  17,00  17,00  34,00  17,00  12,00  29,00  28,00  32,00  60,00  62,00  61,00  123,00 50,40650407 49,59349593 18,89400922
Benifaio Ribera Alta  11.962,00  334,00  375,00  709,00  342,00  317,00  659,00  354,00  344,00  698,00  1.030,00  1.036,00  2.066,00 49,85479187 50,14520813 17,2713593
Benimodo Ribera Alta  2.268,00  67,00  57,00  124,00  54,00  58,00  112,00  74,00  77,00  151,00  195,00  192,00  387,00 50,3875969 49,6124031 17,06349206
Benimuslem Ribera Alta  653,00  21,00  14,00  35,00  23,00  17,00  40,00  21,00  12,00  33,00  65,00  43,00  108,00 60,18518519 39,81481481 16,53905054
Carcaixent Ribera Alta  20.358,00  638,00  654,00  1.292,00  671,00  613,00  1.284,00  727,00  661,00  1.388,00  2.036,00  1.928,00  3.964,00 51,36226034 48,63773966 19,47146085
Càrcer Ribera Alta  1.862,00  50,00  45,00  95,00  63,00  66,00  129,00  56,00  70,00  126,00  169,00  181,00  350,00 48,28571429 51,71428571 18,79699248
Carlet Ribera Alta  15.598,00  477,00  492,00  969,00  420,00  433,00  853,00  464,00  474,00  938,00  1.361,00  1.399,00  2.760,00 49,3115942 50,6884058 17,69457623
Castelló Ribera Alta  7.049,00  220,00  235,00  455,00  222,00  256,00  478,00  206,00  169,00  375,00  648,00  660,00  1.308,00 49,5412844 50,4587156 18,55582352
Catadau Ribera Alta  2.777,00  89,00  83,00  172,00  100,00  68,00  168,00  78,00  81,00  159,00  267,00  232,00  499,00 53,50701403 46,49298597 17,96903133
Cotes Ribera Alta  333,00  9,00  6,00  15,00  10,00  6,00  16,00  10,00  8,00  18,00  29,00  20,00  49,00 59,18367347 40,81632653 14,71471471
L'Ènova Ribera Alta  887,00  29,00  10,00  39,00  21,00  18,00  39,00  31,00  28,00  59,00  81,00  56,00  137,00 59,12408759 40,87591241 15,44532131
Gavarda Ribera Alta  1.038,00  24,00  24,00  48,00  29,00  23,00  52,00  35,00  38,00  73,00  88,00  85,00  173,00 50,86705202 49,13294798 16,66666667
Guadassuar Ribera Alta  5.893,00  169,00  202,00  371,00  169,00  178,00  347,00  171,00  176,00  347,00  509,00  556,00  1.065,00 47,79342723 52,20657277 18,07228916
Llombai Ribera Alta  2.685,00  87,00  81,00  168,00  66,00  86,00  152,00  101,00  69,00  170,00  254,00  236,00  490,00 51,83673469 48,16326531 18,24953445
Manuel Ribera Alta  2.428,00  90,00  79,00  169,00  70,00  82,00  152,00  86,00  78,00  164,00  246,00  239,00  485,00 50,72164948 49,27835052 19,9752883
Massalavés Ribera Alta  1.596,00  34,00  23,00  57,00  45,00  39,00  84,00  61,00  38,00  99,00  140,00  100,00  240,00 58,33333333 41,66666667 15,03759398
Montroy Ribera Alta  2.867,00  79,00  74,00  153,00  80,00  59,00  139,00  105,00  94,00  199,00  264,00  227,00  491,00 53,76782077 46,23217923 17,12591559
Montserrat Ribera Alta  7.878,00  268,00  251,00  519,00  206,00  217,00  423,00  233,00  222,00  455,00  707,00  690,00  1.397,00 50,60844667 49,39155333 17,73292714
La Pobla Llarga Ribera Alta  4.452,00  120,00  124,00  244,00  118,00  113,00  231,00  150,00  120,00  270,00  388,00  357,00  745,00 52,08053691 47,91946309 16,73405211
Rafaelguaraf Ribera Alta  2.335,00  82,00  85,00  167,00  72,00  68,00  140,00  82,00  66,00  148,00  236,00  219,00  455,00 51,86813187 48,13186813 19,48608137
Real Ribera Alta  2.154,00  59,00  69,00  128,00  72,00  63,00  135,00  63,00  60,00  123,00  194,00  192,00  386,00 50,25906736 49,74093264 17,92014856
Sant Joanet Ribera Alta  504,00  10,00  19,00  29,00  11,00  7,00  18,00  13,00  28,00  41,00  34,00  54,00  88,00 38,63636364 61,36363636 17,46031746
Sellent Ribera Alta  389,00  6,00  13,00  19,00  13,00  15,00  28,00  12,00  11,00  23,00  31,00  39,00  70,00 44,28571429 55,71428571 17,99485861
Senyera Ribera Alta  1.136,00  30,00  39,00  69,00  33,00  32,00  65,00  40,00  42,00  82,00  103,00  113,00  216,00 47,68518519 52,31481481 19,01408451
Sumacàrcer Ribera Alta  1.096,00  27,00  33,00  60,00  30,00  35,00  65,00  36,00  32,00  68,00  93,00  100,00  193,00 48,1865285 51,8134715 17,60948905
Tous Ribera Alta  1.263,00  38,00  33,00  71,00  40,00  29,00  69,00  42,00  34,00  76,00  120,00  96,00  216,00 55,55555556 44,44444444 17,10213777
Turís Ribera Alta  6.646,00  251,00  175,00  426,00  186,00  161,00  347,00  206,00  169,00  375,00  643,00  505,00  1.148,00 56,01045296 43,98954704 17,273548
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Respecte al percentatge per sexes, si s’extrau la mitjana dels 3 blocs de la 
població jove de la comarca de la Ribera Alta, s’observa que hi ha 0,93% 
més d’homes que dones.

Població jove por blocs: Comarca de la Ribera Alta

Gràfic 4. Població jove per blocs: Comarca de la Ribera Alta.
Font: Elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

Percentatge de població jove estrangera per continents o nacionali-
tats, segmentat per sexe

Comarca de la Ribera Alta

La població jove estrangera d’entre 10 i 29 anys, a la comarca de la Ribera 
Alta, representa un 10% de la població total. Respecte a la distribució per 
sexes de la població jove estrangera de la comarca, pot afirmar-se que el 
percentatge d’homes es un 0,55% superior que el de les dones

Població jove de la Comarca de la Ribera Alta

Gràfic 5. Població jove de la 
comarca de la Ribera Alta.
Font: Elaboració pròpia a 
partir del Portal Estadístic de la 
Generalitat Valenciana.
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Dades físiques i d’urbanisme
Plànol o mapa del territori amb els diferents barris o localitats
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Figura 2. Plànol o mapa del territori de la Ribera Alta amb les diferents localitats.
Font: Mancomunitat de la Ribera Alta.

Sumacàrcer

Antella

Sellent

Rafelguaraf

L’Ènova

Manuel

Castelló
Gavarda

Cotes Càrcer

Senyera
Sant Joanet

Beneixida

Alcàntera
de Xúquer

Benimuslem

La Pobla Llarga



Anàlisi diagnòstic 
de la realitat juvenil 
de la Ribera Alta

Mancomunitat de la Ribera Alta 46

Pla Jove 2021-2025

Descripció de la comarca de la Ribera Alta. 
Proximitat a altres municipis, a les grans poblacions de referència 
i a la capital de província

La Ribera Alta és una comarca interior de la Comunitat Valenciana, amb 
una extensió total de 979,5 km² i una població de més de 220.000 habitants, 
que presenta una densitat de població d’aproximadament 224 habitants 
per quilòmetre quadrat. Tenint en compte que la densitat mitjana de la Co-
munitat Valenciana es de 173 hab/km², la Ribera Alta està per damunt de 
la mitjana autonòmica.

La seua ubicació, a uns 35 quilòmetres al sud-oest de la ciutat de València, 
i una bona comunicació viaria amb l’autopista AP-7 situen a la Ribera Alta 
en un lloc important respecte al principal eix de comunicació amb la Unió 
Europea. Per altra banda, la comarca es travessada per l’autovia A-7 que 
enllaça València amb el sud-est peninsular (Múrcia) i l’interior (Albacete).

La unitat administrativa comarcal de la Ribera Alta concentra a la seua de-
marcació un total de 36 municipis: Alberic, Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, 
Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, 
Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cotes, l’Ènova, 
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, 
la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàr-
cer, Tous, Turís i l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives.

De tots aquests municipis, Alzira, capital de la comarca i on es troba la 
seu de la pròpia mancomunitat, és el nucli més poblat al voltant de 45.000 
habitants.

Recursos de mobilitat

Pel que fa als recursos de mobilitat a la comarca de la Ribera Alta, al trans-
port públic, concretament les línies d’autobús, aquestes són gestionades 
per cada ajuntament i empresa d’autobusos. A continuació es descriuen 
algunes de les línies que connecten alguns pobles de la Ribera Alta i tam-
bé connecten amb la capital de la província (Serveis oferits per Autocars 
Buñol). 
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Les línies que ofereixen son les següents:

 L’Alcúdia – Hospital d’Alzira.

 Alfarp – Llombai – Catadau – Carlet – Benimodo – Alcúdia – Guadassuar 
– Alzira – Hospital de Alzira.

 València – Guadassuar – Alzira – Carcaixent.

 València – Silla – Ford – Almussafes – Benifaió – Llombai.

 València – Torrent – Montserrat – Montroi – Real – Llombai – Catadau – 
Alfarp – Dos Aguas – Millares.

 València – Mislata – Quart de Poblet – Base Aérea – Urb. Miralcampo – 
Godelleta – Turís.

 Urbà de Carcaixent.

D’altra banda, Autocars Lozano ofereix el servei d’urbà a Alzira i també té 
una línia que connecta els pobles de Carcaixent Alzira i Algemesí.

Respecte al servei de trens de Rodalies RENFE que comuniquen els po-
bles de la Ribera Alta (Manuel, L’Ènova, Pobla Llarga, Carcaixent, Alzira, 
Algemesí i Benifaió) surten en direcció Xàtiva, Moixent o L’Alcúdia de Cres-
pins, cada 20-30 minuts aproximadament, des de les 5:40 que surt el pri-
mer tren fins a les 22:33 entre setmana.

Per a cobrir les deficiències que presentava la línia de Rodalies que con-
nectava a la Ribera Alta amb la capital de la província, des d’aquest any 
2021 s’amplia el servei de dos a de expedicions diàries.

Quant al metro, a la comarca existeix una línia de Metrovalencia que con-
necta els pobles d’Alginet, Carlet, Benimodo, L’Alcúdia, Massalavés, Alberic 
i Castelló. A les 5:51 ix el primer tren fins a les 21:47 que surt l’ultim. La fre-
qüència de pas es de aproximadament 45 minuts.
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Taula 2. Llistat de títols propis per a joves al transport públic de Metrovalencia.
Font: Metrovalencia

Llistat de títols propis per a joves al transport públic de Metrovalencia.

Pel que fa als preus dels bitllets, els descomptes per a joves es resumeixen 
en la següent taula proporcionada per Metrovalencia:

Ajudes a la mobilitat

Les ajudes en matèria de mobilitat sostenible tenen com a objectiu reduir 
el consum d’energia en el sector del transport per mitjà del foment de l’ús 
de mitjans de transport no motoritzats i l’impuls de noves tecnologies. 
Esta ajuda la poden demanar empreses i entitats de naturalesa pública o 
privada, depenent del que estableix l’annex de la convocatòria per a cada 
actuació objecte de suport. Les ajudes a la mobilitat es redueixen a les 
proporcionades pels descomptes al transport urbà i interurbà València 
amb el Carnet Jove: MetroValencia, EMT i MetroBus.
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Abonament Transport Jove (València)

Taula 3. Abonament Transport Jove.
Font: Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Transport Jove, és un títol coordinat, personal i intransferible, vàlid en totes 
les zones de l’àrea metropolitana de València (A, B, C i D i combinacions 
entre aquestes), durant 30 dies, des de la primera validació, amb un nom-
bre il·limitat de viatges i transbords amb Metro, tramvia, EMT i MetroBus. 
El benefici d’este abonament per als titulars del Carnet Jove és d’un 15% 
de descompte sobre el seu preu de venda. Tanmateix, Renfe oferix amb el 
Carnet Jove descompte fins als 26 anys.

Per últim, no existeixen xarxes no formalitzades de col·laboració en mo-
bilitat, a banda de les plataformes per compartir cotxe com poden ser Bla-
BlaCar.

4. Dades estadístiques econòmiques, 
socioeconòmiques i d’ocupació. recursos d’ocupació

Taxa d’atur registrat en menors de 25 anys

Es mostra a continuació una valoració referent a l’atur en el mes de desem-
bre de 2020 realitzada per la CEV (Confederació Empresarial Comunitat 
Valenciana).

Taxa d’atur registrat en menors de 25 anys - 31/12/2020

Comunitat Valenciana.9,89 %

Abonament Transport Jove

Aquest títol té un descompte del 15% sobre l’Abonament Transport ordinari per als clients entre 14 
i 30 anys amb el Carnet Jove.

https://ivaj.gva.es/va/valencia
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Informes sobre el mercat laboral jove quant a oportunitats professio-
nals al territori. Sectors en crisi

Les dades de l’última Enquesta de Població Activa posen en evidència 
com els joves i les persones amb menys qualificació han sigut els sectors 
més castigats per la crisi de la Covid-19. Des de l’últim trimestre de 2019 
s’han perdut quasi 800.000 ocupacions. Les dades mostren una destrucció 
d’ocupació molt intensa entre els més joves. El número d’ocupats de menys 
de 25 anys ha caigut un 13%, quasi 140.000 treballadors de menys de 25 
anys han perdut la seua ocupació.

El turisme, l’hostaleria, el comerç i la resta de serveis ha acusat greument 
la crisi provocada per la pandèmia i això explica que els treballadors sense 
formació siguen els que més han patit la pèrdua d’ocupació, siga com siga 
la seua edat. El número d’ocupats sense estudis (fins a l’ESO) ha descendit 
un 9% durant aquesta crisi, mentre que el número d’ocupats amb estudis 
universitaris ha caigut només un 1%.

Amb el mercat laboral devastat i el futur per a l’ocupació incerta, els joves 
més que mai necessiten ajuda per a afrontar el seu futur professional.

Tipus de contractacions a què accedeixen les persones joves

Total Indefinit Temporal Formació

València 67.277 7.320 59.625 332

Salari mitjà de la joventut treballadora

Segons les dades de l’informe del Observatori de Emancipació Juvenil del 
Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), el salari mitjà que perceben les per-
sones valencianes menors de 30 anys es de 860€, una xifra que es col·loca 
per baix del Salari Mínim Interprofessional, que actualment està fixat en els 
950€, el que suposa que tindrien que destinar el 73,4% del seu sou a pagar 
el lloguer si s’emancipen de manera individual.
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Recursos d’ocupació
AEDL o ADL

La Agència d’Ocupació i Desenvolupament de la Mancomunitat és un ser-
vei públic amb la finalitat de recolzar iniciatives de promoció econòmica i 
executar accions en pro de l’ocupació. Per això l’ADL, ofereix als seus usu-
aris de la comarca tot tipus d’informació sobre subvencions, ofertes d’ocu-
pació, serveis per a empreses, organismes i institucions, etc.

Programes d’inserció laboral de la Generalitat que es poden aplicar o 
s’apliquen al territori

Punt d’atenció a l’emprendedor (PAE)

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarreguen de facilitar la cre-
ació de noves empreses, l’inici efectiu de la seua activitat i el seu desen-
volupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de 
documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresa-
rial. Té una doble missió:

  Prestar serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la 
definició de les seues iniciatives empresarials i durant els primers 
anys d’activitat de l’empresa.

  Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del 
Document Únic Electrònic (DUE).

La Ribera Impulsa 4.0

La ribera impulsa 4.0 és un programa innovador del PATER, subvencionat 
per LABORA(servei valencià d’ocupació i formació), per a millorar i aug-
mentar les possibilitats de trobar treball i/o canviar d’ocupació, basat en 
l’acció, dinàmica i a través del treball en equip principalment. Mitjançant el 
Model Canvas aplicat a la recerca de treball, es tracta que cada participant 
s’adone d’on està, cap a on vol anar i amb quins recursos i eines compta, 
per a elaborar el seu pla d’acció. És a dir, de fixar-se un objectiu laboral, 
crear la seua marca personal, obtindre habilitats digitals i millorar l’actitud i 
motivació en el procés de cerca.
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La Ribera Activa’t

És un programa que posa en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta al 
costat de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i 
el Fons Social Europeu, per a la realització d’actuacions que afavorisquen 
la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d’itineraris 
integrats d’inserció sociolaboral.

Els itineraris integrats d’inserció sociolaboral són un conjunt d’accions en-
caminades a millorar l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’accés 
al mercat laboral, fent que desenvolupen competències i capacitats per a 
aconseguir la inserció professional i social.

Els destinataris d’aquest programa són les persones amb risc o situació 
d’exclusió social. Les persones interessades a participar en aquest progra-
ma i que tinguen la voluntat de treballar han d’acudir a les dependències 
de serveis socials dels ajuntaments adherits a aquest programa. Els usu-
aris que participen en aquest programa estaran atesos i secundats per un 
equip de treball especialitzat, donant el seu suport al llarg del seu itinerari 
personalitzat.

EMCUJU

Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves 
qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil. Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les 
persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

EMPUJU

Programa de subvencions per a la contractació de persones joves per en-
titats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Les per-
sones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors 
de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.
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Avalem Joves i Avalem Joves Plus

El pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 és una estratè-
gia del Consell de la Generalitat Valenciana, finançada pel Fons Social Eu-
ropeu, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones joves per a:

  Contribuir a la implantació d’un nou model productiu que compte 
amb la implicació de les empreses i les persones treballadores.

 Generar noves oportunitats d’ocupació i formació per a les persones 
joves.

 Promoure la contractació de les persones joves en les PIMES i el Ter-
cer Sector i, per tant, facilitar l’aportació de talent.

 Facilitar el retorn de les persones joves que es van anar a altres paï-
sos per a evitar les condicions de precarietat i a la recerca de noves 
oportunitats.

 Estimular el compromís social de les persones joves amb la partici-
pació en iniciatives socials de la mà del Tercer Sector, que promouen 
el desenvolupament de competències transversals fonamentals en el 
mercat de treball hui dia.

LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació)

Labora ofereix orientació especialitzada per a joves: Ofertes, formació, aju-
des a la contractació, ajudes a l’autoocupació, mobilitat a Europa...

A més a més, compta amb ajudes a la contractació indefinida o de pràc-
tiques dirigides a joves qualificats (AVALEM JOVES) d’entre 16 i 29 anys, 
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
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Dades estadístiques educatives i de formació. recursos 
educatius i de formació

Respecte al nivell d’estudis a la comarca, a continuació es detalla una rela-
ció d’aquests segmentada per franges d’edat i sexe a la Ribera Alta.

Cal destacar que hi trobem una major proporció de dones amb estudis 
superiors respecte als homes.

2018

Inferior a 2ª etapa
E. Secundaria 

2ª etapa 
E. Secundaria

E. Superior

Homes

16-19 anys 74,9 % 24,7 % 0,3 %

20-24 anys 32,3 % 47,8 % 19,9 %

25-29 anys 34,3 % 24,8 % 40,9 %

Dones

16-19 anys 67,1 % 32,5 % 0,4 %

20-24 anys 22,1 % 50,6 % 27,3 %

25-29 anys 25,4 % 22,8 % 51,9 %

Taula 4. Proporció nivell d’estudis per franges d’edat i sexe a la comarca.
Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Taxa d’abandonament escolar

L’abandonament educatiu primerenc de la població de 18 a 24 anys en la 
Comunitat Valenciana, en l’any 2019, representa un

Taxa d’absentisme

L’absentisme escolar a la Comunitat Valenciana, segons dades extretes de 
la memòria anual sobre convivència escolar a la CV, respecte al curs 2017-
2018, és de 6.851 alumnes.

Font: Memòria anual - convivència escolar en la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018.

16,4 %
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Recursos educatius i de formació

A la següent taula es recull l’oferta educativa i formativa de la Ribera Alta, 
així com el número de centres que ho impartixen:

Nivell 
educatiu

Núm. de centres 
que ho impartixen

Educació Infantil 127

Educació Primària 75

ESO 38

Batxiller 24

Cicles Formatius Grau Mitjà 16

Cicles Formatius Grau Superior 13

Escola Oficial d’Idiomes 1

Música 38

Dansa 4

Formació de Persones Adultes 12

Educació Especial 23

Sistema Britànic 1

Sistema Francés 1

Ensenyances Esportives 3

Cicles Formatius Grau Bàsic 22

Taula 5. Oferta educativa i formativa i núm. de centres a la Ribera Alta.

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
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Plans contra l’absentisme i l’abandonament escolar, contra la violència 
masclista, el bullying, les conductes addictives...

 Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme 
escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

 Pla mancomunat de prevenció de drogodependències i altres tras-
torns addictius de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2021-2024. 
Aquest pla està dirigit per la Unitat de Prevenció Comunitària en 
Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta. Actua des de la infantesa per instaurar en ells hàbits saluda-
bles evitant que apareguen problemes posteriors amb les drogues i 
altres addiccions; però sobretot en els adolescents i joves per evitar 
o retardar al màxim el consum de drogues o minimitzar els riscos 
si de cas; sense oblidar no obstant, la prevenció entre la població 
adulta, des d’una concepció integral de l’educació dins del marc de 
l’Educació per a la Salut.

Dades estadístiques de salut, 
tasques domèstiques i alimentació. 
Recursos sanitaris i de salut

En referència aquest apartat, cal assenyalar que la recopilació de dades ha 
sigut molt complicada per la Covid-19. No hi ha registres públics de dades 
estadístiques en temes de salut, tasques domèstiques i alimentació o pel 
que fa a les problemàtiques socials. Els registres han de ser facilitats per 
conselleria de sanitat, centres de salut, o serveis socials generals, cosa que 
ha sigut impossible d’aconseguir donada la situació derivada de la pandè-
mia.

No obstant això, a continuació es citen algunes de les dades obtingudes a 
l’últim estudi realitzat pel Consell Valencià de la Joventut, anomenat “L’im-
pacte de la Covid-19 i la nova normalitat en la joventut de la Comunitat Va-
lenciana”.
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En aquest estudi, el 34,6% de la joventut enquestada considera que el con-
finament ha afectat la seua salut física, enfront del 57,7% que considera 
que no ha afectat la seua salut física. El 7,7% de les persones enquestades 
ha contestat que no sap si el confinament ha afectat la seua salut física.

Les dones perceben que el confinament ha afectat més la seua salut física 
que els homes, concretament, el 37,5% de les dones afirma que el confina-
ment ha afectat la seua salut física enfront del 31,4% en el cas dels homes. 
Per grups d’edat, els grups dels extrems concentren els percentatges més 
alts i més baixos, el 37,4% dels majors de 24 anys percep que els ha afectat 
el confinament a la seua salut física mentre que només el 30,8% dels me-
nors de 18 anys considera que el confinament ha afectat la seua salut física.

El 43,1% considera que el confinament ha afectat la seua salut mental, en-
front del 49,5% que considera que no ha afectat la seua salut mental. Les 
dones perceben que el confinament ha afectat més la seua salut mental 
que els homes, concretament, el 54,5% de les dones afirma que el con-
finament ha afectat la seua salut mental enfront del 30,4% en el cas dels 
homes. Per grups d’edat, destacar que el col·lectiu que més afectat veu la 
seua salut mental és el de majors de 24 anys (47,6%) i el que menys afecta-
da veu la seua salut mental és grup de menors de 18 anys (37,5%).

Respecte al consum de substàncies, el 84,3% no ha fet ús de begudes 
alcohòliques ni d’altres productes com a fàrmacs, psicotròpics o altres dro-
gues en major proporció durant el confinament. No s’observen diferències 
significatives entre homes i dones (84,3% enfront de 84,4% les dones). Per 
grups d’edat, el col·lectiu que ha consumit alcohol o altres substàncies en 
major proporció durant el confinament és el format pels majors de 24 anys 
(19,5%), seguit pel grup de 18 a 23 anys (15,3%) i el grup de menors de 18 
anys (5,8%).
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Des de la Mancomunitat de La Ribera Alta s’ofereixen els següents ser-
veis sociosanitaris: 

 Serveis Socials generals i d’ajuda a domicili. 

 Servei d’atenció a persones en situació de dependència. 

 Intervenció des de l’Equip d’Intervenció amb Infància i Adolescència 
(EEIIA).

 Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPC-
CA).

 Agència d’Igualtat i Convivència.

Dades sobre malalties o problemes sanitaris més freqüents 
en les persones joves, per sexe

Segons la enquesta nacional de salut la població espanyola i de la Comuni-
tat Valenciana té una percepció generalitzada de que el seu estat de salut 
es bo o molt bo, esta percepció és encara major en la població menor 
de 24 anys. En comparació amb el conjunt d’Espanya la Comunitat Valen-
ciana registra un major percentatge de població infantil amb enfermetats o 
problemes de trastorn mental i trastorns de conducta, i un menor percen-
tatge de població infantil amb enfermetats o problemes de asma i al·lèrgia 
crònica. 

Xifres sobre depressió i ansietat. 
Dades d’atenció a joves en centres de salut mental, per sexe

Aproximadament la meitat dels trastorns mentals apareixen per primera 
vegada abans dels 14 anys. Els factors de risc més destacats són l’aban-
donament, el maltracte o l’abús de substàncies.
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Dades estadístiques 
i recursos d’habitatge 
i emancipació

En referència a l’emancipació residencial de les persones joves, tampoc 
existeixen aquestes dades a l’àmbit local, sent extretes de l’estudi “Obser-
vatori d’emancipació a la Comunitat Valenciana, 1r semestre 2020“ pu-
blicat pel Consell Valencià de la Joventut.

En aquest estudi, a la Comunitat Valenciana va registrar un fort descens en 
el segon trimestre de 2020, de manera que tan sols el 17,3% estava residint 
fora de la llar familiar, la mateixa proporció que es donava en el conjunt 
d’Espanya. L’accés al mercat de l’habitatge en propietat i lloguer no era 
possible per a una persona jove en solitari, ja que requeriria destinar el 
46,9% del salari mensual per al pagament de la quota hipotecària i el 73,4% 
per a la renda de lloguer.

Com en el conjunt d’Espanya, al llarg de la primera meitat de 2020 l’eman-
cipació residencial de la població jove en la Comunitat Valenciana va retro-
cedir. La diferència és que en la Comunitat ho va fer amb major intensitat 
(9 punts percentuals en tan sols mig any), de manera en el segon trimestre 
de 2020 solament el 17,3% de la població jove havia aconseguit abandonar 
l’habitatge familiar. En el seu moment de màxim apogeu, en 2009, la taxa 
d’emancipació residencial de la població jove en la Comunitat havia arribat 
a superar el 30%. El descens va ser molt més acusat entre les dones joves 
que entre els homes de la seua mateixa edat i entre les persones d’entre 16 
i 24 anys, de les quals més del 95% continuava vivint en la llar d’origen. Per 
contra, entre la població de 30 a 34 anys l’emancipació residencial es va 
mantenir en nivells relativament estables (71,4%).

Després d’examinar el sobtat empitjorament de la situació laboral de la po-
blació jove en el segon trimestre de 2020, l’accés per primera vegada a un 
habitatge constituïa una opció poc factible, fora quina fora la conjuntura 
del mercat immobiliari. De fet, no pot afirmar-se que, fins i tot mantenint el 
seu lloc de treball, una persona jove de la Comunitat Valenciana estiguera 
en una posició més avantatjosa per a trobar un habitatge pel seu compte 
que en èpoques precedents. En el mercat de lloguer, malgrat les fluctuaci-
ons que va experimentar entre març i juny de 2020, la renda mitjana per un 
habitatge lliure va pujar un 6,76% en termes anuals en el segon trimestre 
de 2020, de manera que una persona jove assalariada hauria de destinar 
el 73,4% del seu sou net solament a pagar el lloguer, 5,75 punts més que 
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en el segon trimestre de 2019. A la província de València, el cost econòmic 
d’accés al mercat de lloguer ascendiria fins al 75,7% del salari d’una perso-
na jove. La compra d’un habitatge lliure tampoc resultaria una via possible. 
No tant per l’import inicial que suposaria una quota hipotecària (equivalent 
al 46,9% del sou mitjà d’una persona jove en el conjunt de la Comunitat), 
sinó perquè per a accedir a un préstec hipotecari prèviament cal acreditar 
una solvència i estabilitat econòmiques que molt poques persones poden 
reunir.

El 54,8% de la població jove emancipada de la Comunitat Valenciana en 
2019 residia en habitatges de lloguer, la qual cosa, a diferència del que es-
devenia en 2018, la situava per davall de la mitjana estatal (58,8%). Aquesta 
diferència es devia al fet que entre 2018 i 2019 es va produir un augment no-
table de les persones joves que estaven emancipades en habitatges cedits 
(del 12,0% de 2018 al 16,0% de 2019), probablement per altres familiars. Una 
vegada les persones joves aconseguien establir-se en un habitatge inde-
pendent en la Comunitat Valenciana, tant si era de compra com de lloguer, 
el cost efectiu que els suposava en 2019 fer-se càrrec del seu pagament era 
inferior al conjunt estatal. De fet, a penes el 5,6% de les llars joves estaven 
en risc de sobreendeutament, quan a Espanya ho estaven el 10,0%.

Taula 6. Població total i emancipada en la Comunitat Valenciana.
Font: Observatori d’Emancipació, 1r semestre del 2020. Consell Valencià de la Joventut.
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La caiguda de l’emancipació residencial i la destrucció de llocs de tre-
ball de la primera meitat de 2020 va coincidir, justament, amb un notable 
increment de la població jove de la Comunitat Valenciana que havia acabat 
estudis superiors (+10,62%), que ja suposava el 28,2% del total (el 26,2% 
a Espanya). Amb tot, en comparació amb el segon trimestre de 2019, en el 
segon trimestre de 2020 hi havia menys persones joves que continuaven 
estudiant, fora la que fora la seua formació aconseguida. Per contra, en el 
conjunt d’Espanya no s’havia produït un descens de la població jove estu-
diant.

Com ocorre en el conjunt d’Espanya, les probabilitats que una persona jove 
de la Comunitat Valenciana aconseguisca establir-se en un habitatge in-
dependent estan molt vinculades a la finalització de l’etapa de formació 
acadèmica. Així, mentre que el 17,3% de tota la població jove estava eman-
cipada en el segon trimestre de 2020, entre la població que no cursava 
estudis, tant si havia acabat estudis secundaris com a superiors, la taxa 
d’emancipació residencial superava el 30%. El descens de l’emancipació 
residencial es va concentrar fonamentalment entre la població amb estudis 
secundaris obligatoris i postobligatoris conclosos, ja que entre les persones 
joves amb estudis superiors pràcticament no va variar i es va mantenir al 
voltant del 25%.

Taxa d’emancipació de les persones joves i segmentació per sexe

La taxa d’emancipació dels joves a Espanya es troba majoritàriament a la 
franja d’edat de 30-34 anys (71,4%). Seguit de l’emancipació als 25-29 anys 
(40,8%), 20-24 anys (10%), 16-19 anys (1,2%).

Respecte a la taxa d’emancipació a nivell autonòmic, podem observar que 
en la població de 16 a 29 anys, al voltant de un 21% són dones i sobre un 
16% són homes. La taxa de emancipació residencial entre les persones 
menors de 30 anys de la Comunitat Valenciana ha registrat un important 
augment en el últim trimestre de 2017 en relació al mateix període de l’any 
anterior. Però, es manté per davall de la mitja d’Espanya en el seu conjunt. 
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Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

La Mancomunitat de La Ribera Alta, compta amb una Oficina Comarcal 
d’Habitatge i Vivenda (OCH), que s’encarrega de prestar determinats 
serveis en matèria d’habitatge als municipis mancomunats que integren 
la comarca de la Ribera Alta. Aquesta oficina dóna informació d’ajuts per al 
lloguer, la rehabilitació d’habitatges i/o edificis, l’informe d’avaluació, entre 
altres. Ajuda en la tramitació de les sol·licituds per inscriure's als Registres 
de sol·licitants d’habitatge tant de la Generalitat Valencia com els munici-
pals, tràmit imprescindible si se vol optar a un habitatge.

Ofereix Assistència, Assessorament legal i Intermediació destinat a les fa-
mílies que es troben en una situació complicada per fer front al pagament 
de la seva hipoteca. L’objectiu és evitar les subhastes i els desnonaments. 

Recursos per a facilitar l’habitatge i l’emancipació

Subvencions o altres mesures que faciliten l’accés a l’habitatge

 Ajudes al lloguer d’habitatge.

 Ajudes al lloguer per a joves.

 Ajudes Pla Renhata.

 Ajudes implantació del IEEV.CV.

 Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Eficiència energètica.

 Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat.

 Ajudes Àrees de Regeneració i Renovació urbana i rural. Pla 2018-
2021 (ARRUR).

 Ajudes pagament de lloguers en situacions especials d’emergència 
habitacional.

 Ajudes urgents al lloguer d’habitatge per als afectats per DANA.

 Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels 
municipis afectats per DANA. A l’any 2020, s’oferiren ajudes nomi-
natives en matèria d’habitatge a ajuntaments i mancomunitats per a 
pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la Covid-19, ajudes al 
lloguer d’habitatge 2020, ajudes al lloguer per a joves 2020, ajudes al 
lloguer Covid-19.

A l’any 2021, s’observen ajudes al lloguer per la Covid-19, ajudes al lloguer, 
ajudes de àrees de regeneració i renovació urbana i rural, i ajudes al foment 
del parc d’habitatge en lloguer.
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Dades estadístiques d’activitats d’oci i recursos 
Estadística d’activitats principals d’oci juvenil, a nivell estatal (2019):

Activitats 2019

Joves entre 15 i 29 anys

Xatejar i/o navegar per internet 75%

Veure sèries i/o pel·lícules 68,5%

Estar amb les i els amics sense més 54,6%

Compres on-line 42,4%

Jugar a videojocs o consoles 41,5%

A dinar o sopar fora de casa 40,8%

Fer esport 40,6%

“Veure el que fan a la televisió” 36,3%

Llegir llibres, revistes... 36,1%

Practicar “hobbies” 35,2%

Acudir a espectacles de cine, concerts, teatre... 30,9%

Anar de tendes 29,3%

Passar el temps sense fer res 28,9%

Anar de bar o de copes 25,1%

Anar de discoteca i ballar 20,2%

Jocs de taula 15,9%

Visitar museus o exposicions 12,6%

Jocs d’atzar i apostes on-line o presencialment 12,2%

Anar de botelló 10,8%

Taula 7. Estadística d’activitats principals d’oci juvenil, a nivell estatal.
Font: Observatori de Joventut d’Espanya (INJUVE).
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Diferències entre edats:

– Entre els 15 i 19 anys: destaca per damunt de la resta en “estar amb 
amics i amigues sense més”, “jugar a videojocs o consoles”, “fer es-
port”, “hobbies”, “anar a discoteques i a ballar”, “fer botelló”.

– Entre els 20 i 24 anys: és més freqüent “passar el temps sense fer 
res”.

– Entre els 25 i 29 anys: és més freqüent “fer compres on-line”, “veure 
el que fan a la televisió”, “anar de bars i copes”. “jocs de taula” i “visitar 
museus o exposicions”.

Espais d’oci, públics o privats, preferits per la gent jove

Els espais d’oci preferits per la gent jove són: anar de bars, cafeteries i pubs 
(62,6%), anar a ballar o de discoteques (38,5%), anar a casa de algú amic 
(35,5%), anar de restaurants (21,1%), anar de botelló (18,8%), anar de con-
certs (13,1%). 

Percentatge de persones joves associades, 
per sectors associatius, franges d’edat i sexe

Entre les i els joves associats predominen el homes (42%) respecte a les 
dones (31%). El grup d’edat de 15 a 19 anys son principalment qui es tro-
ben associats (45%). La variable de sexe ofereix algunes diferències en la 
participació en associacions. Les associacions esportives, recreatives i es-
tudiantils tenen major participació en homes. Les associacions religioses, 
culturals i benèfiques tenen major presencia en dones. 

Aquestes dades indiquen si les associacions anteriorment nombrades 
pertanyen a associacions específicament juvenils. Les associacions on 
més percentatge tenen per ser específicament juvenils son: estudiantils 
(64,9%), esportives (49%), excursionistes (42,2%), clubs socials, recreatius 
(39,9%), cultural (37,9%), musical (33,1%) i feminista (25,7%). La resta (as-
sociacions religioses, benèfiques o assistencial, cívica, pacifista, defensa 
dels drets humans, ecologista o defensa de la natura, associació o col·legi 
professional, partit u organització política. sindical)està per davall del 20%.
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Associacions i entitats amb serveis, programes 
i activitats d’oci per a joves (culturals, esportives, festives, etc.). 
Condicions d’accés

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) posa a la disposició de tots els joves 
diferents activitats i serveis com a alternatives d’oci i temps lliure, per a 
afavorir la seua mobilitat pel món i conèixer altres cultures i experiències.

Programes d’activitats a nivell autonòmic:

Camps de voluntariat, oferta concertada, a la mar, campament d’estiu, sen-
da del poeta, activitats de temps lliure, activitats culturals, jornades,anima-
ció juvenil (curs de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu 
infantil i juvenil, curs de director o directora d’activitats de temps lliure edu-
catiu infantil i juvenil, cursos de formació permanent, cursos de formador 
o formadora d’animadors), jornades de voluntariat juvenils, trobades d’oci 
educatiu.

Consells municipals o territorials amb presència de joves 
(de joventut, d’infància...)

> A nivell autonòmic:

 El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es el màxim 
òrgan de representació de les organitzacions juvenils valencianes. Es 
configura com interlocutor vàlid davant l’Administració Autonòmica i 
les Institucions Públiques i privades en tot aquell referent a la temàti-
ca juvenil i es relacionara amb elles mitjançant el IVAJ.

> A nivell provincial: 

 Consell Valencià de la Joventut. És una plataforma democràtica de 
representació en què tenen veu les organitzacions juvenils d’arreu 
del territori valencià. Les entitats membre poden ser associacions ju-
venils, consells locals de joventut i consells territorials de joventut.

> A nivell comarcal / municipal:

 A la comarca de la Ribera Alta, hi trobem els següents Consells de la 
Joventut:

– Consell de la Joventut d’Alzira.

– Consell de la Joventut de Carcaixent.
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Dades estadístiques sobre problemàtiques socials

Taxa de risc de pobresa en joves 

A la Comunitat Valenciana l'any 2019, va haver-hi una estimació del 24,9% 
dels joves menors de 16 anys en risc de pobresa.

Llistat de problemàtiques detectades i estadístiques, per edat i sexe, 
per serveis socials i/o UPCCA que més afecten la població jove

Segons un estudi de la UPPCA, els resultats revelen que el 14,3% dels me-
nors de 18 anys han consumit cànnabis en l'últim any (12,6% en 2015), xifra 
que duplica al percentatge de consumidors de cànnabis majors de 45 anys 
(7,8%), tambéun 18% dels alumnes de l’ESO a provat el cànnabis.

Igualment passa amb el tabac on responen que la majoria de gent fuma 
quan les dades escolars ens diuen que l’han provat el 31,6% i continuen 
sent fumadors, encara que la majoria d’ells en ocasions especials, un 17,4%.

Finalment, un 60% de la mostra pensa que la majoria de joves consumeix 
drogues il·legals, però en la mateixa mostra només un 18% diu haver provat 
el cànnabis i apenes un 1% la cocaïna. L’alcohol és la substància més con-
sumida per els joves. L’entenen completament associada al temps d’oci i a 
més la consumeixen amb un patró de consum especialment perillós: molta 
quantitat i de manera concentrada. 

Xifres de violència masclista en població jove. Per franges d’edat

En el 2019, a la Comunitat Valenciana va haver-hi 122 víctimes (amb ordre 
de protecció o mesures cautelars) menors de 18. 719 víctimes de 18 a 24 
anys. I 2986 víctimes de 25 a 44 anys. Denunciats (amb adopció d'ordre de 
protecció o mesures cautelars) menors de 18 van ser 17. Amb edats com-
preses entre els 18 a 24 anys van ser 492. I 2982 van ser denunciats amb 
edats entre els 25 a 44 anys.

Xifres sobre assetjament escolar, discriminada per edat i sexe

Hi ha un 8% de víctimes que pateixen assetjament a la Comunitat Valen-
ciana i és més freqüent en xiques. A més els insults directes i indirectes la 
manera d'assetjar més freqüent.
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Índex de població jove condemnada

A la Comunitat Valenciana, hi ha hagut un descens de xics menors de 18 
anys condemnats des del 2013. Els xics de 14 i 15 anys has seguit una pro-
gressió lineal. En canvi els xics de 16 i 17 anys el seu descens ha sigut més 
accentuat arribant en 2013 a quasi els 600 condemnats, a estar per davall 
dels 450 en 2019.

A la Comunitat Valenciana, no hi ha hagut una progressió lineal a la baixa 
sinó que ha anat variant cada any i en cada edat en la quantitat de xiques 
condemnats. Cal destacar l’any 2013 on es veu un clar augment de menors 
de 15 anys condemnades, després en el 2014 aqueixa xifra baixa i hi ha un 
augment de menors de 16 anys. Segons van passant els anys van variant 
fins al 2018-2019 que s’iguala entre edats. La província de València, els con-
demnats han anat en augment en els últims anys. En homes ha sigut lineal 
i en les dones han augmentat lleugerament que continuen sent menys que 
els homes.

Recursos generals per a la realització 
de polítiques de joventut als ajuntaments

Adhesió als recursos i activitats de l’IVAJ

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)posa a la disposició de tots els joves 
diferents activitats i serveis com a alternatives d'oci i temps lliure, per a 
afavorir la seua mobilitat pel món i conèixer altres cultures i experiències. 
Programes, activitats, animació juvenil, jornades voluntariat juvenil i troba-
des d'oci educatiu.

PROGRAMA XARXA JOVE:

Xarxa Jove és un programa que compta amb la presència en els municipis 
de persones encarregades de treballar conjuntament amb els Ajuntaments 
i l'IVAJ, per al desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i 
campanyes dirigides a joves.
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Objectius:

 Impulsar polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels 
ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana, i fo-
mentar la creació de xarxes per al treball amb joves.

 Reforçar l'activitat dels serveis d'informació juvenil, difondre els seus 
programes i facilitar la coordinació intermunicipal.

 Ajudar als centres i serveis comarcals de les diferents conselleries 
de la Generalitat en la coordinació i difusió de les seues activitats 
entre els i les joves.

Funcions:

 Informar i assessorar responsables de regidories i al personal tècnic 
de joventut sobre activitats, recursos, serveis, programes i convoca-
tòries de la Generalitat.

 Donar suport al 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 jo-
ventut de l'àrea geogràfica per a la creació de xarxes o el funciona-
ment de les existents.

 Donar suport al treball dels diferents serveis de la Generalitat en 
l'àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes diri-
gides a joves i adolescents o que els afecten.

 Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de 
joves de la zona i secundar-los en l'organització d'activitats conjuntes.

 Oferir informació i suport als i les joves per a fomentar una partici-
pació més activa en tots els àmbits, i assessorar-los.

 Recopilar informació sobre recursos i activitats d'interés per a joves 
a l'àrea geogràfica.

 Participar, d'acord amb l'IVAJ, en les activitats de joventut que s'or-
ganitzen en l'àrea.

 Ajudar als i les joves en la realització dels primers tràmits o inscrip-
cions en programes i serveis, com la Garantia Juvenil, si no es poden 
fer des dels serveis de les zones.

 Informar directament els i les joves que no tinguen accés a serveis d'in-
formació juvenil, sobre recursos, serveis, activitats i convocatòries... etc.
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Anàlisi i valoració de les enquestes 
i entrevistes realitzades 

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil també contempla la situació de les persones 
joves i les seues necessitats, problemàtiques, preocupacions i interes-
sos, sobre tot pel que respecta als grups de treball amb les i els joves, 
tècniques i tècnics de joventut, regidories específiques de joventut i in-
formadors/es clau, professionals o persones que treballen o es relacionen 
amb joves. Per aquest motiu, a continuació es detalla l’anàlisi i valoració 
de les entrevistes i enquestes concretes realitzades als agents implicats 
esmentats anteriorment, i portades a terme per part de l’Equip Tècnic del 
Departament de Joventut de la Mancomunitat de al Ribera Alta. Aquestes 
s’han focalitzat en les persones joves i els diferents agents juvenils de 
la comarca, i l’anàlisi posterior en les qüestions plantejades per part del 
Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: la parti-
cipació juvenil; l’educació, l’oferta d’oci i el temps lliure dirigit a persones 
joves, l’educació en valors; l’ocupació, treball i emancipació; salut, benestar 
emocional i prevenció. La franja d’edat considerada com a població jove 
del territori, tal i com s’ha especificat al present Pla Jove, és la compresa 
entre els 12 i els 30 anys. Per tant, aquesta franja de població és a la que van 
adreçades les accions que es tracten en el present Pla de Joventut.

Pel que respecta a les enquestes realitzades a personal tècnic de joventut, 
regidories de joventut i informadors/es clau de la comarca, aquestes con-
templen qüestions obertes, de manera que les valoracions són una síntesi 
de les respostes, des de les qualses pot obtidre una visió de conjunt de 
les seues percepcions, respecte a les persones joves i les polítiques de 
joventut al territori. Aquesta visió de conjunt de les respostes, sumades a la 
informació de l’enquesta a joves, permet entendre d’una manera qualitativa 
la realitat de l’entorn de les persones joves i la necessitat de construc-
ció de polítiques públiques de joventut a l’àmbit territorial de la Ribera 
Alta.
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A continuació es presenta un resum de la metodologia emprada en el Di-
agnòstic de la Realitat Juvenil de la Ribera Alta i les principals necessitats 
detectades en el col·lectiu juvenil:

Valoració de les enquestes a joves
  
El IV Fòrum Jove de la Ribera Alta 2021 “Canvi Climàtic”, va tindre lloc el 
dia 2 d’octubre de 2021, al municipi de Guadassuar. Una experiència on les 
persones joves tingueren l'oportunitat de debatre sobre les seues inquie-
tuds i propostes amb la resta de joves de la comarca. La trobada va reunir 
sobre uns 70 joves de tot el territori, i va estar organitzada pel Departa-
ment de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb la col·laboració 
dels ajuntaments d'Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, 
Castelló, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat, La Pobla Llarga, Turís 
i la Mancomunitat de l'Ènova (Sant Joanet, L'Ènova, Manuel, Rafelguaraf i 
Senyera).

El Fòrum Jove per tant, és una activitat que es realitza per a afavorir un 
espai de diàleg, entesa com una eina de participació de durada concreta, 
i per a crear un encontre entre les persones joves i l'administració, en 
aquest cas amb les regidories de joventut i personal tècnic de joventut, 
amb l'objectiu de donar veu a la població jove i que puguen expressar 
quines necessitats, interessos i preocupacions tenen. Durant aquesta 
jornada, les persones joves i les administracions públiques dialogaren i 
treballaren conjuntament per tal de construir les polítiques públiques de 
joventut, i definir programes i accions que afavorisquen canvis i/o millo-
res als diferents àmbits de la seua vida.

El Fòrum Jove es va celebrar en la seua 4ª edició a la comarca, en el que es 
presentaren els resultats i valoracions de les vora 600 enquestes rea-
litzades al territori a persones joves d'entre 12 i 30 anys, per a l'anàlisi de 
la realitat juvenil i detecció de necessitats i demandes de la joventut que en 
aquest apartat es concreta.

Aquestes conclusions són les que s’integren al present I Pla Jove de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta 2021-2025, per construir amb elles i ells, 
mitjançant un procés participatiu, els programes i accions que donen res-
posta a les seues necessitats i que es portaran endavant de cara als prò-
xims anys.
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A continuació es presenta un extracte de les valoracions de l’enquesta a 
joves, fent una valoració prèvia sobre la participació per franges d’edat, i 
estructura pels següents temes: estudis, treball, oci i temps lliure, cura per-
sonal, relacions personals, forma de ser, municipi i societat.

Gràfic 6. Valoració sobre participació.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.

Les primeres dues columnes de cada grup assenyalen el sexe, 1- masculí, 
2- femení en la franja d’edat de 12 a 17 anys. Les segones dues columnes 
de cada grup assenyalen el sexe, 1- masculí, 2- femení en la franja d’edat 
de 18 a 23 anys. Les terceres dues columnes assenyalen el sexe, 1- mascu-
lí, 2- femení en la franja d’edat de 24 a 30 anys.

Com s’observa al gràfic circular, el 92,7% de la joventut que ha respost l’en-
questa sols estudia i corresponen a la franja d’edat entre 12 i 17 anys. Els qui 
compaginen estudi i treball, el 6,9%, corresponen a la franja d’entre 18 i 23 
anys. Els qui únicament treballen són un 0,4%. Aquestes dades s’expliquen 
perquè l’enquesta ha arribat i s’ha fomentat la seua resposta en diferents 
IES de la comarca. En prou menor mida ha arribat també a algunes associ-
acions juvenils i joves particulars.

No s’aprecien disparitats significatives en relació als dos sexes.
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Es poden extraure algunes conclusions:

 La participació de la joventut de la comarca en l’enquesta és en part 
minoritària, possiblement per la dificultat de fer-los arribar l’enquesta.

 S’han observat dificultats per a transmetre-los la importància de sa-
ber la seua opinió i reflexions sobre els temes proposats.

 S’han observat dificultats per fer-los entendre que aquesta és una 
eina de participació important per a la construcció de les polítiques 
dirigides a la joventut.

 La desmotivació i desinterés a l’hora de contestar-la.

Mètode de valoració de les enquestes
Per tal de fer el resum de les respostes i extraure les valoracions s’han agru-
pat les respostes pels temes de l’enquesta:

ESTUDIS

TREBALL

OCI I TEMPS LLIURE

CURA PERSONAL

RELACIONS PERSONALS

FORMA DE SER

 EL MUNICIPI

LA SOCIETAT

De la lectura de totes les respostes, s’han extret les necessitats i propostes 
de les persones joves, i s’han realitzat les valoracions recolzades també per 
gràfics fets a partir dels resultats de l’enquesta.

Les respostes agrupades, classificades i resumides de la present valoració 
i anàlisi, es podran consultar al document annex de l’Informe Diagnòstic 
de la Realitat Juvenil de la Ribera Alta.
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ESTUDIS
Millorar-los, acabar-los, els problemes i la pressió en aquests, l'organitza-
ció, i el temps dedicat a ells, les notes, els resultats, arribar a estudiar el que 
desitgen...

Gràfic 7. Valoració sobre ESTUDIS.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Tal i com es pot observar, l’àmbit dels estudis és el que més destaca en una 
proporció quasi idèntica en els dos sexes. En les respostes al qüestionari 
manifesten la preocupació per les notes amb relació a seguir estudiant i la 
repercussió que puga tindre en el seu futur laboral.

Com a respostes positives, les persones joves responen que se senten sa-
tisfets del seu rendiment acadèmic i del seu esforç per a aconseguir-ho. Va-
loren les seues capacitats personals (motivació, superació, ganes d’apren-
dre, intel·ligència, treball en equip, adaptació), i pensen que tindre altres 
interessos/estudis com la música, idiomes o l’esport és una oportunitat per 
millorar la seua formació.

Les solucions que proposen són les següents:

  Millorar/canviar el sistema educatiu.

  Disminuir el volum de deures.

  Esforçar-se més per millorar el seu rendiment.

  Més ajudes econòmiques.

  Més orientació.
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TREBALL
Futur laboral, treball precari, salari per arribar a final de mes, drets laborals, 
treballar, trobar / tenir feina, treballar en el que t'agradi / a, en el que has 
estudiat, bona feina, estabilitat laboral, millorar professionalment...

Gràfic 8. Valoració sobre TREBALL.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Les respostes més nombroses fan referència a la mancança de treball, man-
cança d’oportunitats, atur, precarietat laboral, la incertesa en el futur laboral, 
doncs les persones joves veuen molt difícil aconseguir trobar feina. Unes po-
ques respostes es refereixen a la poca o nul·la formació envers la realitat del 
món laboral i el mateix respecte a la formació financera.

Les solucions que proposen són les següents:

  Més treball i de més qualitat, i apunten a la intervenció 
de les institucions per tal d’ajudar a la gent jove a trobar 
feina i adquirir experiència amb programes de

 formació per tal d’ampliar les oportunitats laborals.

  Ajudes a la inserció al món laboral.

  Suport institucional.

  La reforma profunda del sistema productiu.

  La reducció dels impostos per facilitar l’emprenedoria
 (autoocupació).
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OCI / ACTIVITATS D’OCI / TEMPS LLIURE 
(Els meus) aficions / hobbies, oci saludable / alternatiu, per a joves, extra-
escolars, activitats socials...

Gràfic 9. Valoració sobre OCI I TEMPS LLIURE.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Respecte a l’àmbit de l’oci i el temps lliure, destaquen algunes diferències 
entre sexes. El masculí mostra més interés per l’esport (15,9% enfront del 
7,3% del sexe femení), i una preocupació més alta pel tema de les drogues, 
tant per l’addicció com per la inseguretat ciutadana que generen (15,1% 
enfront del 10,4% del sexe femení), així com nomenen més les noves tec-
nologies referint-se a jocs d’ordinador (11% enfront del 2% aprox., del sexe 
femení). Per altre costat el femení mostra més interés pels llocs d’oci en 
general ( 14% enfront del 9% del sexe masculí) i per la cultura (11,6% enfront 
del 7,1% del sexe maculí). La resta de temes es troben més equilibrats entre 
els dos sexes.

Les persones joves perceben les addiccions a les drogues com un proble-
ma greu que els afecta, així com la manca d’activitats i llocs d’oci i esportius, 
tant juvenils i culturals com de consum, per poder reunir-se, relacionar-se 
i interactuar. D’altra banda perceben l’esport, per part d’ells, com una ac-
tivitat positiva en les seues vides, mentre que per a elles són les activitats 
culturals i la cultura en general la que les motiva i ho viuen com un element 
positiu i enriquidor.

Les solucions que proposen són les següents:

  L’educació i la conscienciació respecte al problema 
de les addiccions (és la resposta més nombrosa).

  Ajuda en dos nivells, la familiar i la psicològica.

  La millora i creació de llocs d’oci, esplai i esport.

  L’organització d’activitats com a temes que podrien
millorar allò que els preocupa.

  La necessitat de més temps lliure.

  Millorar les festes i la programació d’activitats.
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CURA PERSONAL
Cura del meu / el cos, imatge personal, dormir... 

Gràfic 10. Valoració sobre CURA PERSONAL.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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En ambdós sexes la preocupació sobre la cura personal manté, pràctica-
ment, la mateixa proporció, amb l’excepció de la Covid-19, on el sexe masculí 
té 10 punts per damunt del sexe femení. Destaca la preocupació per temes 
de salut mental (ansietat, depressió, estrés, emocionals), relacionats, sobre 
tot l’estrés, amb la pressió dels estudis i els exàmens. També fan referència 
a les drogues com a substàncies tòxiques que afecten la seua salut física 
i mental. Respecte a les coses positives, fan esment a la seua energia i la 
seua salut. Respecte a millorar o mantenir, proposen tenint cura de la salut.

Les solucions que proposen són les següents:

  Demanen ajuda psicològica.

  Espais segurs on poder expressar-se.

  Que es done més importància als problemes 
 de salut mental.



Anàlisi diagnòstic 
de la realitat juvenil 
de la Ribera Alta

Mancomunitat de la Ribera Alta 81

Pla Jove 2021-2025

RELACIONS PERSONALS

Gràfic 11. Valoració sobre RELACIONS PERSONALS.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Respecte a la comparativa de temes, l’àmbit de les relacions personals 
ocupa un 11,9% del total, sent el quart tema que més es nomena en les 
seues respostes. Encara que en la majoria de subtemes les respostes són 
molt semblants entre els dos sexes hi ha algunes diferències que podrien 
ser significatives. Així veiem que pel que fa als conflictes en les relacions 
socials el sexe masculí té un 10,6% de les respostes, respecte al 4,8% del 
femení, o siga sobrepassa una mica del doble del percentatge.Per altre cos-
tat tenim que el sexe femení apel·la a l’ajuda mútua en un 12,1% enfront del 
6,8% del masculí. Consideren com a positiu la relació amb els amics/ami-
gues i amb la família, sent les respostes majoritàries amb molta diferència 
respecte a les altres, que no són significatives comparativament parlant. 
Perceben com a preocupació el trencament o degradació de les seues re-
lacions familiars i d’amistat que els poden abocar a la soledat i la depressió.

Les solucions que proposen són les següents:

  Mantenir les bones relacions.

  L’educació en el respecte i el diàleg.

  L’ajuda de caràcter psicològic i emocional 
 (ho nomenen com a elements per a millorar i
 mantenir les bones relacions d’amistat i familiars).
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FORMA DE SER 

Millorar com a persona, desenvolupament / creixement personal 

Gràfic 12. Valoració sobre FORMA DE SER.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Respecte a la comparativa de temes, l’àmbit de la forma de ser es troba en 
el tercer lloc en respostes contestades, per la qual cosa es dedueix que és 
un tema que consideren important. Respecte a la comparativa entre sexes, 
el més destacable és la diferència en els valors personals, on s’observa 
que en el sexe femení és superior en 6 punts. En general, encara que hi ha 
algunes diferències en els altres ítems, estan prou equilibrades. Els valors 
personals són els més nomenats arribant quasi a la meitat de les respostes. 
Aquests valors fan referència a la maduresa o immaduresa, impulsivitat, 
responsabilitat o irresponsabilitat, capacitat d’esforç, ganes de treballar, 
superació, creativitat, voluntarietat, etc. 

Com a coses positives valoren tindre una mentalitat oberta, curiositat, mo-
tivació, creativitat, energia, ganes de fer coses i alegria. També valoren no 
tindre responsabilitats familiars, és a dir, no tenen l’obligació d’aportar eco-
nòmicament a casa i se senten lliures de les preocupacions de mantenir 
i dur endavant una casa, una família. Se senten satisfets de ser com són 
i destaquen que es consideren amables, amigables i empàtics, també de 
l’esforç que hi dediquen a l’estudi i a allò que els interessa. Els interessa i 
motiva, ser com són, millorar com a persona i la vida mateixa. 

Pensen que per a millorar han de centrar-se en les coses positives de la 
seua forma de ser: ser bona persona, amable, pacient, empàtica, creativa, 
alegre, responsable i extrovertida.

Respecte als problemes les respostes majoritàries fan referència a la im-
maduresa i la irresponsabilitat, també a la manca de motivació i com a 
conseqüència una actitud de no esforçar-se. En menor mida també nome-
nen la manca d’autoestima, la incomprensió i la manca  d’acceptació de la 
seua forma de ser. Respecte a quins problemes té la nostra societat en les 
respostes apareix la idea de «mala gent» o «gent mala», i fan referència a 
persones irrespectuoses, maleducades, egoistes, intolerants, critiquen per 
tot, envejoses, irresponsables i agressives.
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Les solucions que proposen són les següents:

  Fomentar i estimular la motivació per a tindre una 
ment positiva, esforçar-se i gaudir de la vida, ser feliç.

  Maduració, responsabilitat, esforç i confiança.

  Suport per part de les administracions quant a opor-
tunitats laborals, projectes que ajuden a desenvolu-
par el seu potencial, i el «ser escoltats».

  El creixement personal com una eina 
 per a potenciar-se.

  L’educació en valors, el respecte mutu i l’acceptació 
de la diferència.

  Alguns casos proposen «llei i ordre».
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EL MUNICIPI, CARACTERÍSTIQUES 

Municipi / poble / ciutat dormitori, divertit, avorrit, sense vida, imatge del mu-
nicipi, lleig, bonic, gran, menut, tranquil, ubicació física, té de tot, no té res... 

Gràfic 13. Valoració sobre EL MUNICIPI.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Respecte a tots els temes, l’àmbit del municipi ocupa el cinqué lloc amb 
un 9,9% de respostes. Sobre els subtemes d’aquest, s’hi troben algunes 
diferències entre els dos sexes. Així doncs, el sexe masculí nomena més 
les característiques del municipi, la millora de les instal·lacions públiques 
i la seguretat ciutadana; mentre que el sexe femení es fa més ressò de la 
mancança de transport públic, dels serveis i oferta d’activitats municipals i 
dels espais naturals.

Pel que fa a allò que veuen positiu, les respostes majoritàries fan referència 
als espais naturals i a la grandària del poble. Valoren molt tindre espais na-
turals propers. Respecte a la grandària valoren que siga un poble menut i, 
sobre tot, tranquil. També que tota la gent es conega i s’ajude mútuament. 
Per altra banda, quant a la localitat més gran i capital de la comarca (Alzira), 
també es valora positivament ja que hi ha molts serveis i oferta cultural i 
d’oci. Quant a les carències troben a faltar centres comercials, botigues de 
comerç local i llocs d’oci. El transport es percep com un problema principal. 
També nomenen la poca gent jove que hi ha, la falta de transport públic, la 
falta d’oportunitats laborals, la manca de serveis i la manca d’higiene urba-
na, per incivisme i falta d’un bon servei de neteja.

Les solucions que proposen són les següents:

  Cuidar els espais naturals.

  Crear serveis i espais d’oci.

  Facilitar la vinguda de centres comercials.

  Estimular el comerç local.

  Crear transport públic.

  Projecte integral de desenvolupament local
 (incrementar els servicis del poble, mantenir 
 els paratges naturals, i millorar la qualitat 
 de vida dels veïns).
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LA SOCIETAT

Actual, en la qual vivim, futura, avanços o retrocessos de la societat 

Gràfic 14. Valoració sobre LA SOCIETAT.
Font: Elaboració pròpia - Enquesta a Joves.
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Respecte a l’àmbit de la societat i els seus subtemes, aquests són els més 
nomenats respecte als altres amb un 21,8% de les respostes. Tal i com es 
pot observar als gràfics per sexes, s’aprecia una gran paritat entre els di-
ferents subtemes excepte amb l’ítem 7130 - la (In) tolerància, (mancança 
de) empatia, diàleg, comunicació, discriminació, bullying, ment tancada o 
oberta, masclisme / patriarcat, homofòbia, odi i racisme; on el sexe femení 
es fa més ressò amb una diferència del 8,1 respecte al sexe masculí. Aques-
ta diferència segurament respon al fet que el sexe femení pateix més els 
problemes de mancança de tolerància, el masclisme i diversos tipus de dis-
criminació.

Pel que fa a les respostes positives, les persones joves pensen que po-
den ajudar a canviar i millorar la societat aportant una nova mentalitat, 
innovació i vitalitat per tal d’afrontar els reptes socials i mediambientals 
futurs. També responen que tenen una major preocupació i conscienciació 
respecte als problemes mediambientals i millora en relació amb valors de 
respecte i tolerància.

Respecte als problemes de la gent jove, la resposta majoritària de forma 
aclaparadora és el bullying seguida de la falta d’educació.

Quant als problemes de la societat en general destaca el medi ambient, 
canvi climàtic, les diferents discriminacions (bulling, racisme, masclisme...). 
En segon pla la política i el futur, referint-se sobre tot al laboral. En menor 
mida l’economia, els drets dels animals i les injustícies socials.

Les solucions que proposen són les següents:

  L’educació en valors i emocional per estimular un 
canvi de mentalitat per tal de millorar l’actitud enfront 
dels problemes mediambientals, discriminació i la vi-
olència associada a aquesta (en forma de xerrades, 
informació i conscienciació).

  Ser més escoltats pels adults i per les institucions, po-
der participar dels debats i decisions sobre aquests 
temes que els afecten i preocupen.
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Valoració de les enquestes 
i entrevistes al personal tècnic de joventut

Respecte a la valoració de les enquestes i entrevistes realitzades al per-
sonal tècnic de joventut, de les trenta-sis poblacions de la comarca de la 
Ribera Alta, dènou municipis no disposen d’una tècnica o tècnic de joven-
tut, i per tant, no han participat a la present enquesta. No obstant això, dels 
dèsset pobles que sí disposen de professionals de joventut, han participat 
en l’enquesta totes i tots. Tot seguit s’exposen les valoracions i explicaci-
ons, basades en les respostes a les preguntes de l’enquesta a personal 
tècnic de joventut.

Les i els professionals de joventut de la Ribera Alta, detecten la necessitat 
d’un anàlisi de realitat que contemple:

 Un diagnòstic sobre la població jove del territori.

 Conéixer els recursos humans i materials disponibles.

 Formació específica sobre com motivar i implicar a la joventut.

 Orientació quant a les línies de treball pel que fa a la implementa-
ció i la intervenció de projectes.

Pel que fa a les qüestions relatives a les persones joves, responen que 
aquests no utilitzen o que participen poc dels recursos destinats a la 
joventut. D’altra banda, afirmen que les i els joves solen participar en acti-
vitats esportives i festeres. A aquells municipis sense recursos de mobili-
tat (tren, línies d’autobús, etc.) esmenten aquesta com una carència que 
limita a la joventut. Els projectes de joventut es basen en la programació 
d’activitats, siga a mitjançant iniciativa pròpia, o comptant amb el suport 
de la Mancomunitat i amb l’oferta d’activitats l’IVAJ, quant a informació i 
orientació juvenil, participació juvenil (projecte de corresponsals juvenils 
i/o Alumnat Actiu), promoció del Carnet Jove, activitats d’oci i temps lliure 
i formació (xerrades i cursos per a joves). 

Les i els professionals de joventut esmenten la necessitat d’un anàlisi de 
la realitat juvenil, amb dades demogràfiques, recursos disponibles, detec-
ció de necessitats, interessos i propostes dels joves, a més que siga el més 
participatiu possible. Un anàlisi del que ara es fa ressò i es compta a la 
comarca amb l’aprovació del I Pla Jove de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta 2021-2025. Respecte als espais per a joves, s’observa varietat en fun-
ció del municipi: casals joves, biblioteques, skate park, poliesportius, pis-
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cines, etc. A l’apartat sobre instal·lacions i espais per a ús juvenils, s’integra 
un llistat exhaustiu sobre els municipis i els seus recursos corresponents 
dirigits a la població juvenil.

Quant a la valoració i possibles propostes de millora respecte al treball 
amb joves, sols es compta amb una contestació que valora la mancança de 
participació i proposa com a millora la implicació d’altres agents socials 
i regidories per prioritzar la participació de les persones joves al territori. 
Pel que fa a les regidories de joventut, aquestes són compartides amb 
altres regidories, de manera que no disposen de dedicació exclusiva a 
l’àmbit de Joventut, tot i que es treballa de forma transversal i els equips 
solen ser diversos comptant amb personal de recolzament de diferents 
tipus: administratius, professionals de l’educació, serveis socials, persones 
contractades pels programes EMPUJU i EMCUJU, etc.

El personal tècnic de joventut destaca el treball amb altres municipis, a 
través de “Ribera en Xarxa”, amb pobles veïns i amb el Departament de 
Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta. No comenten cap desa-
just de funcionament intern, tot i que la Mancomunitat de l’Ènova hi tro-
ba dificultat amb les cinc regidories de joventut dels respectius municipis 
mancomunats, ja que no han treballat mai en xarxa per fer polítiques de 
joventut en comú per a aquestes cinc poblacions. Respecte a millorar el 
contacte, es comenta millorar la mobilitat de la comarca: ampliació dels 
serveis de transport, i quant al treball amb joves, més activitats conjuntes 
amb altres pobles. Destaquen la utilització de les xarxes socials com a eina 
per a la difusió i ressò de les activitats per a joves. 

Respecte a l’IVAJ sol·liciten més flexibilitat, més pressupost per activitats 
i projectes, i formació per al personal tècnic. Quant a la Llei de Polítiques 
de Joventut i l’EVJ, destaquen la promoció de l’apoderament juvenil en les 
decisions de les administracions; l'oferta concertada; la transversalitat i 
la corresponsabilitat entre els diferents estaments de l’administració; així 
com els drets dels joves i la municipalització de les Polítiques de Joventut.

Destaquen la dificultat a l’hora de construir les polítiques de joventut, 
en la no priorització política envers a la joventut; la mancança de re-
cursos materials i humans; la mancança de motivació i participació dels 
joves i el fet d’haver de compaginar el treball de joventut amb altres àrees 
(cultura, infància, festes, etc.).
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Valoració de les enquestes 
i entrevistes a les regidories de joventut

Quant a la valoració de les enquestes i entrevistes realitzades a les regi-
dories de joventut, dels trenta-sis municipis de la comarca de la Ribera 
Alta, han contestat l’enquesta díhuit, i no l’han contestat setze. Encara que 
representa quasi la meitat de regidories, pel que fa a aquelles que no han 
contestat, es considera que la mostra és suficientment representativa 
tenint present que la proporció de pobles grans i menuts es manté. Es fa 
referència específica a pobles grans i menuts perquè és on existeixen di-
ferències significatives respecte a necessitats i carències, i totes elles són 
importants que apareguen reflectides en aquestes valoracions.

Respecte a les regidories, cap d’aquestes disposen de dedicació ex-
clusiva en Joventut, doncs també són responsables d’altres regidories o 
àrees. Provenen d’una gran varietat d’àmbits laborals, i el 99% han partici-
pat activament en l’associacionisme, la gran majoria de la vessant cultural, 
juvenil i festes. És a dir, mostren una experiència prèvia a la seua carrera 
política de participació i implicació social. Totes i tots coincideixen en la 
percepció que la joventut dels seus municipis presenta necessitats es-
pecífiques que històricament no han estat percebudes ni ateses en gran 
mesura des dels seus ajuntaments. Revertir, pal·liar o millorar aquesta si-
tuació és la motivació principal que els ha portar a implicar-se des de la 
política. 

Pel que fa a les qüestions relatives a les persones joves, responen des de 
tres vessants:

La primera fa referència a la mancança d’ins-
tal·lacions juvenils en general. Es nomenen 
instal·lacions, però no són específiques de jo-
ventut, com poliesportius, casals festers i parcs. 
Pocs municipis disposen d’un espai específic per 
a joventut on puguen reunir-se i fer activitats.

1
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La segona es refereix a la mateixa joventut, on 
majoritàriament l’opinió dels regidors és que són 
actius, participatius i formen part d’associaci-
ons esportives, festeres i musicals. Dos regidors 
responen, per altra banda, que la joventut està 
disgregada, no participa i en algun cas presenta 
problemes de drogodependència.

 

La tercera fa referència a la mancança d’activi-
tats d’oci per a joves.

 

La gran majoria, expressa que els haguera agradat conèixer, abans de co-
mençar la seua tasca com a regidores i regidors i de la existència de la 
Xarxa Jove, els interessos de la joventut; els recursos de l’IVAJ i aquells 
supramunicipals a la Mancomunitat de la Ribera Alta, pel que respecta a 
ajudes, cursos, activitats, contactes de joventut, informació juvenil i altres 
experiències de gestió de la joventut, i així comptar amb referents i poder 
orientar-se a l’hora d’implementar polítiques de joventut. També assessora-
ment tècnic i legal sobre gestió de subvencions i activitats juvenils. Les lí-
nies que pretenen desenvolupar tracten de fomentar la participació a través 
de l’associacionisme proporcionant eines per a l’apoderament de les per-
sones joves i l’aprenentatge de l’autogestió; la programació d’activitats 
d’oci educatiu i temps lliure; la creació d’instal·lacions per a la joventut i la 
promoció del seu ús; el foment de la inserció laboral amb ajudes i formació, 
de l’esport i la millora del transport.

La gran majoria de regidories coneixen l’Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ) i les seues funcions bàsiques. Una part d’elles i ells, a més són co-
neixedores d’algunes de les seues campanyes i línies de subvencions, men-
tre que una minoria reconeix que no ho coneix ben bé. Respecte a l’IVAJ, 
sol·liciten que el termini d’execució de les subvencions siga més llarg per a 
instal·lacions juvenils; borsa de projectes d’experiències de bones pràcti-
ques per tindre exemples de referència; activitats i projectes descentralit-
zats; formació per a regidors i regidores; més personal tècnic de joventut; 
assessorament i més aproximació als pobles menuts a través d’accions a 
l’àmbit rural. Coneixen la Llei de Polítiques de Joventut i l’Estratègia Va-
lenciana de la Joventut (EVJ), i destaquen d’aquestes la inclusió dels drets 
dels joves, la importància de l’educació no formal i del moviment associatiu, 

2
3
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la rellevància de la participació directa dels joves, la intenció de transversa-
litat i la dotació de recursos per a incrementar els professionals en el treball 
en Joventut. Quant a l’EVJ, en fan una crítica destacant que està concebuda 
sense una perspectiva rural.

Per últim, pel que fa als pressupostos que destinen a Joventut, excepte una 
localitat que destina més de 200.000€, la resta destinen quantitats molt 
discretes, i altres reconeixen que no tenen partida específica de joventut i 
van finançant les activitats amb recursos d’altres regidories. S’evidència, 
per tant, la mancança d’importància que encara es té de l’àrea de Jo-
ventut, i en conseqüència, de les necessitats i carències que la mateixa 
joventut presenta.

Valoració de les enquestes 
i entrevistes realitzades 
a persones informadors/es clau

Pel que fa a la valoració de les enquestes i entrevistes realitzades a infor-
madores i informadors clau, és a dir, persones que treballen o que es relaci-
onen amb joves, es destaca el pensament que a la joventut li calper millo-
rar la seua vivència en qualsevol tema, sobre tot estar motivada i sentir que 
els adults en els que es relacionen, professorat, família i altres referents, es 
preocupen per elles i ells.

Quant als estudis, destaquen que tenen facilitat d’aprendre i desenvolupar 
habilitats digitals, tenen capacitat d’esforç i superació i sentit de la respon-
sabilitat. També han detectat preocupació pels resultats i el llarg recor-
regut acadèmic per tal d’optar a una feina acord amb els estudis realitzats, 
així com la càrrega de treball i el cost d’aquests. Expliciten la necessitat 
que els joves aprenguen a organitzar-se i el foment de serveis d’orienta-
ció, assessorament i atenció més individualitzada en les aules. Pel que fa 
al treball, malgrat haver realitzat una trajectòria acadèmica adequada, els 
treballs solen ser precaris i difícils d’aconseguir. Aquesta falta de pers-
pectiva, sumada a la mancança d’estabilitat, pot generar en elles i ells una 
gran preocupació i desmotivació. També es nomena la necessitat d’espais 
on puguen desenvolupar els seus propis projectes.

Respecte a les activitats d’oci, consideren que, en general, són atracti-
ves per a la joventut. Així mateix, aquestes haurien de donar resposta 
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als seus interessos i necessitats, de manera que puguen vuere-les útils. 
Per a aconseguir-ho, consideren que cal iniciar processos participatius 
que impliquen a la joventut i així adaptar l’oferta d’oci educatiu a les seues 
demandes. Sobre la cura personal destaquen que la joventut està molt 
implicada, en general, en la salut física i l’alimentació saludable, doncs els 
preocupa la seua imatge personal. Creuen que caldria orientació en tot 
allò que respecta als hàbits de vida saludable i benestar emocional des 
de l’àmbit de l’educació no formal.

Quant a les relacions personals opinen que la joventut dona molta impor-
tància a les seues relacions d’amistat i familiars. Per tal de millorar aquest 
aspecte, consideren que caldria un aprenentatge en la identificació de 
problemes i conflictes, així com eines, estratègies i recursos sobre educa-
ció emocional. Pel que fa a la forma de ser, creuen que totes les persones 
joves tenen qualitats a potenciar i són sensibles a les situacions que els en-
volten. Calen espais de trobada i diàleg on fomentar el seu apoderament, 
el pensament crític, trobar referents, treballar ferramentes d’intel·ligència 
emocional i educació en valors.

Sobre el municipi, es valora que hi haja un CIJ o PIJ on la joventut puga 
rebre informació d’interés. Per tal de millorar la situació, pensen que caldria 
identificar la mancança de recursos que tenen al poble i, per altra banda, 
fomentar les associacions i consells de joventut, espais de diàleg, par-
ticipació i encontre, així com la realització d’activitats del seu interés. La 
mancança d’espais específics per a joves, les poques associacions ju-
venils i la falta d’activitats els preocupa i consideren fonamental promoure 
la creació d’espais per a joves, l’oferta d’activitats d’oci educatiu, cursos de 
formació, etc.

Quant a la societat, les informadores i informadors clau consideren que 
a la joventut els interessen les relacions socials i interpersonals, que els 
calen habilitats comunicatives, d’autoconfiança, estratègies per a la reso-
lució de conflictes, i que se’ls escolte i es pose en valor les seues opini-
ons i aportacions. Com a possibles solucions, proposen obrir més vies de 
comunicació, ampliar l’oferta d’activitats d’oci educatiu i trobades, més 
ajuda psicològica i d’autoconeixement. També es proposa augmentar els 
recursos per a l’accés al món laboral i a la vivenda per a d’aproximar-se a 
l’objectiu de l’emancipació de les persones joves.
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4.3. Conclusions 
de l’anàlisi diagnòstic 

Valorades les dades i tota la informació recollida que es contempla a l’anà-
lisi diagnòstic de la realitat juvenil de la comarca, s’evidèncien una sèrie de 
conclusions i resultats sobre les necessitats detectades: 

 La participació com un punt clau a abordar quant a la falta de 
participació general de les persones joves, sobre tot pel que fa als diferents 
programes i activitats així com en la  implicació a les enquestes i entrevis-
tes. 

També la necessitat d’aprendre a organitzar-se de manera activa i parti-
cipativa i promoure accions impulsades per elles i ells dintre de la societat. 

Pel que fa a l’accés als recursos d’informació juvenil i la millora d’aquests, 
millorar les vies i canals de comunicació per tal de fer-la arribar a la ma-
jor part de la població jove del territori.

 L’educació i la formació, com un element fonamental per a garantir 
el coneixement i l’accés als recursos educatius als que poden optar les per-
sones joves de la comarca, i la necessitat d’una formació continua que 
els facilite  l’adquisició de competències, habilitats i aprenentatge, personal 
i professional, que afavorisca el seu desenvolupament integral en la plena 
ciutadania.

 L’oferta d’oci educatiu i  la promoció del temps lliure de la joven-
tut de la comarca, que expressa una mancança clara d’activitats, recur-
sos, serveis i sobre tot d’espais on poder sentir que disposen d’un lloc per 
a aquest fi i dirigit de manera directa a les persones joves. Quant a l’accés 
a la cultura la importància de donar a conéixer les activitats i recursos 
culturals del propi territori, així com garantir la seua promoció entre les 
persones joves. És menester treballar l'educació en valors per tal de pro-
moure discursos inclusius, actituds no discriminatòries i facilitar relacions 
sanes i constructives entre la joventut.

...
aprendre a 
organitzar-se 
de manera 
activa...

...
la necessitat 
d’una formació 
continua...

...
donar 
a conéixer 
les activitats 
i recursos 
culturals...
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 L’emancipació i l’habitatge, ocupació i futur laboral com a una 
problemàtica on les persones joves visualitzen una poca perspectiva de 
futur, falta d’oportunitats de treball i d’accés a recursos d’ocupació, així 
com dificultat per assolir  la seua autonomia de les persones joves de la Ri-
bera Alta, donades les dades que fan referència a la taxa d’emancipació, el 
desconeixement de les ajudes, beques i recursos d’accés en general a l’ha-
bitatge. Igualment, es detecta com a problemàtica també la part de l’àmbit 
laboral, on en concret les persones joves visualitzen una poca perspectiva 
de futur caracteritzada per la falta d’oportunitats de treball, així com la seua 
autonomia i capacitat d’accés a recursos d’ocupació existents al seu entorn 
més pròxim i de relació. 

L’emancipació 
i l’habitatge, 
ocupació i futur 
laboral...

Finalment, l’àmbit de la promoció de la salut mental i el benestar emo-
cional es contempla com una necessitat emergent, especialment arran 
de la pandèmia, on les persones joves manifesten la seua preocupa-
ció, la falta de suport emocional i atenció psicològica, assessorament 
i orientació sobre problemàtiques concretes, etc. 

Tot açò, junt amb la falta d’informació i dades sobre l’accés a recursos de 
salut evidència en major mesura l’ampli camp de treball i intervenció, com 
una demanda més a atendre i a la que atribuir la seua rellevància pel que fa 
a la població juvenil de la Ribera Alta. 

Aquestes conclusions, extretes de la informació del diagnòstic, es con-
creten en les cinc línies estratègiques d’intervenció que a continuació es 
descriuen, per a donar resposta a les necessitats i problemàtiques de les 
persones joves, i que definiran les actuacions en matèria de joventut durant 
el període de vigència del I Pla Jove 2021-2025.
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Línia estratègica 1.
Participació
i informació juvenil

Objectiu general
Fomentar i impulsar la participació de la joventut de la comarca en la societat 
mitjançant espais d’encontre i diàleg, formar en el pensament crític i la capacitat 
de mobilització.

Objectiu específic

O.E. 1- Sensibilitzar, educar i conscienciar sobre la importància de la participació i la 
mobilització social.

L.1

Accions

A.1. Coordinació entre els equips docents dels centres educatius de la comarca, personal tèc-
nic de joventut dels ajuntaments i el Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ri-
bera Alta.

A.2. Elaboració i implementació del projecte d’Educació en la Participació - Corresponsals 
Juvenils de la Ribera Alta “Nosaltres Sí Que Pintem”, als diferents centres educatius i Insti-
tuts d’Educació Secundària.

A.3. Elaboració i programació de tallers, grups de diàleg i activitats sobre la mobilització com 
a eina de participació social.

A.4. Elaboració i implementació del projecte ORGANITZA’T, encaminat a dotar de recursos 
i eines a les persones joves per tal d’empoderar-los en la decisió i organització de les seues 
activitats i l’aprenentatge sobre com mobilitzar-se (en funció del punt anterior).
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Objectiu específic

O.E. 2 - Consolidar els Fòrums Joves Comarcals i les Trobades de Corresponsals Juvenils 
de la Ribera Alta.

Accions

A.5. Organitzar les futures edicions del Fòrum Jove de la Ribera Alta amb periodicitat anual.

A.6. Organitzar una Trobada de Corresponsals Juvenils amb periodicitat anual amb perso-
nes joves que treballen de manera activa als IES i centres educatius de la comarca.

Objectiu específic

O.E. 3 - Recolzar i incentivar la participació en l’associacionisme i el voluntariat juvenil.

Accions

A.7. Donar suport als Consells de Joventut i a les associacions o grups de joves per a la creació 
de Consells.

A.8. Revisar i actualitzar de manera periòdica la Guia d’Associacions Juvenils de la comarca 
elaborada pel Departament de Joventut, integrant els beneficis i orientacions generals quant 
a l’associacionisme.

A.9. Elaboració del projecte Voluntariat Jove de la Mancomunitat.

A.10. Crear una borsa de voluntariat i difondre-la entre les associacions de la comarca en base 
al projecte Voluntariat Jove de la Mancomunitat.
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Objectiu específic

O.E. 4 - Ampliar i gestionar eficientment els serveis d’informació i assessorament juvenil.

Accions

A.11. Crear un apartat específic en la web de la Mancomunitat d’informació i assessorament 
per a associacions i voluntariat.

A.12. Dissenyar i elaborar un “Butlletí Informatiu Comarcal” que integre la informació i notí-
cies d’interés per a la joventut en format digital via subscripció.

A.13. Creació d’un Portal Web informatiu del Departament de Joventut de la Mancomunitat on 
s’integren tots els programes i projectes, activitats, serveis i recursos d’interés per a joves de 
la Ribera Alta.

Objectiu específic

O.E. 5 - Facilitar la formació del personal de joventut en àrees específiques per a ges-
tionar de manera òptima el treball amb joves, així com la gestió i difusió d’informació 
d’interés juvenil.

Accions

A.14. Difondre informació sobre accions formatives per a personal tècnic de joventut, departa-
ments i persones que treballen amb joves

A.15. Participar en el cursos de formació organitzats des de l’IVAJ i l’APJCV dirigits a professi-
onals de joventut que treballen a entitats locals.

A.16. Participar a les trobades de personal tècnic de joventut de la Generalitat Valenciana, 
convocatòries, jornades i activitats que s’organitzen des de l’IVAJ.



Línies estratègiques 
d’intervenció

Mancomunitat de la Ribera Alta 102

Pla Jove 2021-2025

Objectiu específic

O.E. 6 - Facilitar la participació i l’accés a la informació juvenil de les persones joves de 
municipis de menys de 5.000 habitants de la Ribera Alta.

Accions

A.17. Establir reunions anuals de presentació de cartera de serveis, mitjançant desplaça-
ment presencial a les poblacions, amb les regidories de joventut i/o les persones responsa-
bles del treball amb joves.

A.18. Impulsar activitats i iniciatives dirigides a la joventut d’aquests municipis en funció de les 
necessitats detectades i interessos expressats al Pla Jove.

A.19. Creació d’un grup de difusió o “Ban Comarcal” i aprofitar els ja creats o existents, via 
Whatsapp, per a fer arribar la informació d’interés juvenil a persones d’aquests municipis que 
no disposen d’un Punt d’Informació Juvenil (PIJ) o Centre d’Informació Juvenil  CIJ).

Àrees i agents implicats

Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 1 tècnic, 
1 psicòloga i 3 dinamitzadores juvenils.

Associacions Juvenils de la comarca de la Ribera Alta.

Entitats Juvenils prestadores de serveis a la joventut. 

Agents socioeducatius del territori.

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA).

Agència d’Igualtat i Convivència.

Departament de Salut de La Ribera.
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Línia estratègica 2.
Educació 
i formació

Objectiu general
Facilitar les eines necessàries i recursos per a promoure l’educació i formació de 
les persones joves de la comarca.

Objectiu específic

O.E. 1 - Visibilitzar, atendre i orientar a les persones joves que abandonen els estudis.

Accions

A.1. Orientació i assessorament a persones joves i les seues famílies que, segons el seu perfil 
i necessitats, puguen ser usuaris susceptibles de diferents programes enfocats a reprendre el 
sistema educatiu.

Objectiu específic

O.E. 2 - Donar a conéixer els principals programes i recursos educatius per a joves, i fo-
mentar la seua difusió, l’accés i implementació a l’àmbit territorial de la Ribera Alta.

Accions

A.2. Consolidar i impulsar el Programa Jove Oportunitat - JOOP al territori, dissenyat i orga-
nitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 
anys que han abandonat els estudis a la comarca de la Ribera Alta.

A.3. Coordinació amb els departaments d’orientació i professorat dels centres educatius i IES 
de la comarca, departaments de Serveis Socials, EEIIA, UPCCA i Promoció Econòmica (ADL) 
per a donar a conéixer el Programa Jove Oportunitat - JOOP de l’IVAJ i la derivació de perso-
nes joves usuàries susceptibles de participar.

L.2
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A.4. Elaboració de material informatiu per tal de garantir l’accés a recursos educatius i faci-
litar informació sobre cicles formatius d’FP, estudis universitaris, convocatòries acadèmiques 
(proves d’accés per a una FP de Grau Mitjà, procés d’accés per a l’obtenció directa del títol de 
Graduat/da en ESO per a persones majors de 18 anys, etc.)que poden realitzar les persones 
joves de la comarca.

Objectiu específic

O.E. 3 - Promoure la difusió i informació de beques i ajudes d’estudis d’interés per a les 
persones joves de la comarca. 

Accions

A.5. Elaboració de materials informatius i difusió per tal de facilitar dades sobre convocatòries 
quant a beques i ajudes de l’actual curs acadèmic d’interés per a joves.

Objectiu específic

O.E. 4 - Fomentar la formació contínua de les persones joves del territori en diferents 
àrees i àmbits per a la millora de les capacitats personals i professionals.

Accions

A.6. Implementació del Pla de Formació Jove, amb oferta anual de cursos formatius a l’àmbit 
del temps lliure i l’animació juvenil, dirigits a les persones joves de la comarca.

A.7. Coordinació entre personal tècnic de joventut dels ajuntaments i entitats que conformen 
“Ribera en Xarxa”, per a identificar necessitats de les persones joves i ajustar l’oferta forma-
tiva anual a aquestes a l’àrea grogràfica.

A.8. Elaboració de materials informatius i difusió sobre convocatòries, terminis d’inscripció i 
matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana, així com sobre 
convocatòries de les proves de certificació oficial, com les de l’EOI o les proves de coneixe-
ments de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), etc.
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Àrees i agents implicats

Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 1 tècnic, 1 
psicòloga i 3 dinamitzadores juvenils.

Equips docents de centres educatius i IES de la comarca de la Ribera Alta. 

Departament de Serveis Socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Equip Específic d’Intervenció amb la Infància i l’Adolescència (EEIIA) de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta.

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addcitives de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta.

Departament de Promoció Econòmica (ADL) i personal ADL de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta.

Departament de Cultura i Formació de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Escoles d’Animació Juvenil.

Associacions Juvenils de la comarca de la Ribera Alta.

Entitats Juvenils prestadores de serveis a la joventut.

Agents socioeducatius del territori.

Personal tècnic de joventut dels ajuntaments i entitats que conformen “Ribera en Xarxa”.
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Línia estratègica 3.
Emancipació i habitatge. 
Ocupació i futur laboral.

Objectiu general
Assessorar, orientar i informar a les persones joves en el seu procés d’emancipa-
ció, d’inserció al món laboral i d’adquisició de l’autonomia.

Objectiu específic

O.E. 1 - Proporcionar informació relativa als programes d’habitatge i vivenda i ajudes de 
lloguer per a joves.

L.3

Accions

A.1. Establir coordinació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta pel que respecta a l’àmbit de l’habitatge i el treball amb la joventut de la comar-
ca, i així promoure la concreció de sinèrgies i accions conjuntes.

A.2. Assessorar, elaborar material informatiu i difondre en temes d’accés a l’habitatge, sub-
vencions per al lloguer i la compra d’habitatges per a les persones joves.

A.3. Elaboració d’un portal web informatiu de la Mancomunitat de la Ribera Alta on s’integren 
tots els programes i recursos d’ajudes a la vivenda d’interés per a les persones joves.



Línies estratègiques 
d’intervenció

Mancomunitat de la Ribera Alta 107

Pla Jove 2021-2025

Objectiu específic

O.E. 2 - Facilitar els recursos existents d’assessorament i orientació per tal de millorar les 
seues habilitats per a integrar-se al món laboral.

Accions

A.4. Coordinació entre Departament de Promoció Econòmica i personal ADL per a la con-
creció de sinèrgies i accions conjuntes.

A.5. Impulsar la col·laboració, difusió i participació dels diferents programes d’inserció laboral 
i d’emprenedoria juvenil, com ara “Generació IN” i itineraris formatius per a joves emprene-
dors de la comarca amb projectes o idees de negoci, de la Fundació “Acció Contra la Fam”, 
captació de persones joves de la comarca dintre del projecte europeu EMPOBLAR, programa 
de Garantia Juvenil, etc.

A.6. Elaboració d’una Guia de Recursos i Serveis que integre els programes dirigits a la in-
serció laboral i l’autoocupació dels joves, tant generals com aquells específics de la comarca.

A.7. Campanya permanent de difusió, revisió i actualització de la Guia de Recursos i Serveis i 
webs d’interés respecte a la inserció laboral i l’autoocupació dels joves

A.8. Elaboració de materials informatius i difusió sobre cursos formatius dirigits a la inserció 
laboral i l’autoocupació de les i els joves.

Àrees i agents implicats

Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 1 tècnic, 1 
psicòloga i 3 dinamitzadores juvenils.

Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Departament de Promoció Econòmica (ADL) i personal ADL de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta.

Personal tècnic a càrrec dels programes d’inserció sociolaboral impulsats a la comarca (Itine-
raris d’inserció sociolaboral, Ribera Activa’t i Ribera Impulsa).

Personal tècnic d’emprenedoria de la Fundació “Acció Contra la Fam”. 

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

Personal tècnic de joventut del territori (ajuntaments i Mancomunitat de l’Ènova).
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Objectiu general
Promoure l’oci alternatiu, l’accés a la cultura i el foment de l’educació en valors 
entre la població juvenil de la Ribera Alta, a través d’activitats, programes i cam-
panyes al territori per a aconseguir un bon ús i gestió del seu temps lliure.

Objectiu específic

O.E. 1 - Fomentar l’oci alternatiu a la comarca i diversificar l’oferta d’activitats culturals i 
d’oci i temps lliure.

Accions

A.1. Elaboració i actualització de guies de recursos juvenils (Associacions, CIJ’S, PIJ’S) i de 
materials informatius sobre activitats d’oci educatiu i culturals dels diferents municipis man-
comunats de la Ribera Alta a través de les xarxes socials del Departament de Joventut, del 
“Butlletí Informatiu Comarcal” i del grup de difusió o “Ban Comarcal” entre les persones joves 
donades d’alta a aquests.

A.2. Dissenyar, planificar i elaborar programació d’activitats d’oci educatiu i cultural per al 
coneixement del seu propi entorn ( rutes culturals, itineraris per paratges naturals de la co-
marca,...)

A.3. Coordinar i implementar de manera anual el Projecte LEA, sobre Lectura Oberta Gami-
ficada del Departament de Carnet Jove de l’IVAJ, oferint suport a aquelles poblacions manco-
munades de <5.000 habitants que ho sol·liciten, en funció de les possibilitats i les necessitats 
detectades. 

A.4. Difusió coordinada dels serveis de la UPCCA, i altres serveis existents en matèria d’addic-
cions entre la població jove i persones que treballen amb joves al territori.

Línia estratègica 4.
Oci educatiu i temps lliure,
accés a la cultura i foment
de l'educació en valors.

L.4
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Objectiu específic

O.E. 2 - Incentivar la creació i millora d’espais d’oci, esplai i esport per a joves.

Accions

A.5. Revisió periòdica i actualització dels espais juvenils de la comarca ja existents i inclusió 
de la informació tant a la Guia d’espais juvenils, CIJS i PIJS com a l’apartat de Joventut de la 
pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

A.6. Realització del Projecte “Un Espai Jove al teu Poble” i difusió d’una campanya informa-
tiva als ajuntaments per a estimular i fomentar la construcció o adequació d’espais d’oci així 
com oferir orientació i assessorament quant a l’autogestió d’aquests a persones joves, entitats 
locals, col·lectius i associacions juvenils.

Objectiu específic

O.E. 3 - Facilitar el coneixement i accés a la cultura, així com informació d’activitats cul-
turals dirigides a joves, organitzades per entitats, col·lectius i associacions juvenils del 
territori.

Accions

A.7. Coordinació amb el Departament de Cultura i Formació, i el Departament de Patrimoni i 
Digitalització de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a garantir l’accés a la informació d’in-
terés cultural entre la població jove de la Ribera Alta.

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

A.9. Integrar activitats, projectes i esdeveniments de caràcter associatiu de col·lectius ju-
venils en les programacions organitzades per part del Departament de Joventut de la Manco-
munitat de la Ribera Alta.

A.10. Organitzar una Mostra d’Art Jove anual a la comarca de la Ribera Alta..
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Objectiu específic

O.E. 4 - Promoure el coneixement i l’adhesió del Carnet Jove, i facilitar-ne l’accés de la 
població jove.

Accions

A.11. Conveni amb l’Institut Valencià de la Joventut per a expedir el Carnet Jove des del Depar-
tament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

A.12. Creació del Servei Comarcal d’Emissió del Carnet Jove i expedició de carnets per a 
tots aquells municipis mancomunats de la Ribera Alta que no disposen del servei.

A.13. Establir un protocol d’actuació per a l’expedició del Carnet a joves de municipis de la 
comarca que no disposen d’un punt d’emissió propi. 

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

A.15. Emissió del Carnet Jove i Carnet d’Alberguista (integrat), tant de manera telemàtica com 
de manera presencial i itinerant a les poblacions del territori que no disposen dels recursos i 
que així ho requerisquen, en funció de la demanda i les necessitats, per a facilitar-ne l’accés de 
la població juvenil, com un servei anual i permanent de l’àrea de Joventut de la Mancomunitat.

A.16. Implantar l’aplicació de descomptes del 10% en cursos de formació, organitzats des 
del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a persones joves de la 
Ribera Alta que disposen del carnet.

A.17. Facilitar informació i promoure l’adhesió de comerços i empreses del territori perquè, 
mitjançant conveni de col·laboració amb l’IVAJ, puguen aplicar descomptes i avantatges als 
seus serveis per a persones joves de la Ribera Alta que disposen del carnet.
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Objectiu específic

O.E. 4 - Organitzar activitats, programes i campanyes que fomenten l’educació en valors 
a la comarca de la Ribera Alta. 

Accions

A.18. Coordinació amb totes les àrees, departaments i agents que treballen que poden incidir 
de manera directa o indirecta entre la població jove per a la difusió i preparació d’accions con-
juntes relacionades amb l’educació en valors.

A.19. Programació, disseny i difusió de campanyes de conscienciació, prevenció i sensibilitza-
ció en relació a temàtiques específiques d’interés juvenil.

A.20. Campanyes de sensibilització i educació en valors mitjançant l’ús dels recursos que 
puguen oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.

A.21. Organitzar grups de diàleg i reflexió sobre temes relacionats amb l’educació en valors.

A.22. Elaboració i implementació del Projecte “Som Joves”, per tal de facilitar encontres i 
generar consciència sobre altres realitats funcionals.

A.23. Organitzar encontres interculturals, amb perspectiva inclusiva, entre joves de la comarca.

Àrees i agents implicats

Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 1 tècnic, 

1 psicòloga i 3 dinamitzadores juvenils.

Departaments de Joventut, CIJS i PIJS dels diferents ajuntaments i mancomunitats de la comarca.

UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Regidories de Joventut dels diferents ajuntaments de la comarca.

Departament de Cultura i Formació de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Departament de Patrimoni i Digitalització de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Departament de Serveis Socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Departament de Medi Ambient de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

Àrea d’Educació Ambiental. Consorci de la Ribera.

Departament de Salut de la Ribera.
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Objectiu general
Fomentar la promoció de la salut mental i el benestar emocional en les persones 
joves.

Objectiu específic

O.E. 1 - Establir les bases i objectius de funcionament de la nova figura professional de 
psicologia a l’Equip Tècnic del Departament de Joventut. 

Accions

A.1. Recollir informació per conèixer les línies de treball que desenvolupen altres professionals 
de la psicologia des de la resta de departaments.

A.2. Identificar les demandes i necessitats de les persones joves, que en el moment actual 
no es troben cobertes per altres serveis.

A.3. Establir contacte periòdic amb altres professionals que treballen amb el col·lectiu jove de 
la comarca, amb l’objectiu d’aconseguir una bona coordinació interdepartamental

Línia estratègica 5.
Promoció de la salut 
i benestar emocional. L.5
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Objectiu específic

O.E. 2 - Conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de tenir una bona salut mental.
 

Accions

A.4. Realització i difusió de campanyes informatives amb el fi de desestigmatitzar la Salut 
Mental, coincidint amb la commemoració de dies mundials i internacionals.

14 febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual.

20 març: Dia Internacional de la Felicitat.

7 abril: Dia Mundial de la Salut (OMS).

28 maig: Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones (OMS).

15 juliol: Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.

10 setembre: Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi (OMS).

10 octubre: Dia Mundial de la Salut Mental (OMS).

Objectiu específic

O.E. 3 - Implementació de programes i accions que promouen el desenvolupament posi-
tiu jove (DPJ).
 

Accions

A.5. Alfabetització emocional. Creació d’entorns segurs i espais d’encontre entre iguals. In-
tervenció grupal en la que s’oferixen eines i estratègies per fer front a conflictes i esdeveni-
ments que formen part de la vida.

A.6. Elaboració del programa de foment de la gestió emocional i la comunicació no violenta 
en joves. Programa Allibera’t.

A.7. Implementació del programa de voluntariat “Joves i Grans”, a través del qual s’apropen 
generacions per fomentar un intercanvi experiencial entre ambdós col·lectius.
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Objectiu específic

O.E. 4 - Atenció, orientació i assessorament emocional a joves i a persones del seu entorn.
 

Accions

A.8. Servei d’orientació i assessorament emocional #BnestarJove. Eina de consulta i assesso-
rament emocional per a joves, personal tècnic de joventut i familiars de persones joves.

Objectiu específic

O.E. 5 - Promoure la inclusió, i facilitar el sentiment de pertinença, de les persones joves 
amb diversitat funcional a la comunitat jove.

Accions

A.9. Portar endavant una sèrie d’estudis i accions que faciliten la participació de TOTES les per-
sones joves en les iniciatives proposades, independentment de les diferències funcionals que 
presenten. Projecte “Som Joves”.

Àrees i agents implicats

Equip Tècnic del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 1 tècnic, 1 
psicòloga i 3 dinamitzadores juvenils.

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta.

Departament de Salut de La Ribera.

Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Associacions Juvenils de la comarca de la Ribera Alta.

Entitats Juvenils prestadores de serveis a la joventut. 

Agents socioeducatius del territori.
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gener febrer març
L1. A2 CORRESPONSALS
L1. A8 ELABORACIÓ GUIA
D'ASSOCIACIONS JUVENILS
L2. A2+A3 INICI JOOP
L4. A12 SERVEI EMISSIÓ CARNET 
JOVE
L4. A14 CAMPANYA INFORMATIVA 
CARNET JOVE

L2. A6 PLA DE FORMACIÓ JOVE
L3. A5 GENERACIÓ IN
L4. A15 CAMPANYA 
ITINERANT EMISSIÓ
CARNET JOVE
L4. A20 CAMPANYA 
EDUCACIÓ EN VALORS

abril maig juny
L2. A2+A3 FINAL JOOP

juliol agost setembre

L3. A5 GENERACIÓ IN
L4. A3 PROJECTE LEA
L4. A13 ELABORACIÓ
PROTOCOL CARNET JOVE

octubre novembre desembre

L1. A5 FÒRUM JOVE
L1. A2 INICI CORRESPONSALS
L5. A8 DISSENY SERVEI
#BNESTAR JOVE

L5. A6 DISSENY PROJ. ALLIBERA'T
L5. A7 DISSENY PROJ.
JOVES I GRANS

L2. A6 DISSENY PLA 
DE FORMACIÓ JOVE
L5. A5 DISSENY PROJECTE 
ALFABETITZACIÓ EMOCIONAL

2021

Línia estratègica 1 - Participació i informació juvenil

Línia estratègica 2 - Educació i formació

Línia estratègica 3 - Emancipació - Habitatge - Ocupació - Futur laboral

Línia estratègica 4 - Oci educatiu i temps lliure - Accés a la cultura - Educació en valors

Línia estratègica 5 - Promoció de la salut i benestar emocional

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5
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gener febrer març
L1. A2 IMPLEMENTACIÓ
CORRESPONSALS
L1. A17 INICI CARTERA
DE SERVEIS
L2. A2+A3 INICI JOOP
L4. A2 DISSENY PROG.
OCI EDUCATIU

L3. A5 GENERACIÓ IN

L4. A16 IMPLANTAR DTE
CARNET JOVE A MANCO

L1. A17 FINAL CARTERA
DE SERVEIS

L4. A23 DISSENY
ENCONTRES INTERCULTURALS
L5. A7 IMPLEMENTACIÓ
JOVES I GRANS

abril maig juny
L1. A6 TROBADA
CORRESPONSALS

L1. A3 ELABORACIÓ WEB
MANCO JOVENTUT

REVISIÓ PERIÒDICA PLA JOVE
L2. A2+A3 FINAL JOOP
L3. A6 ELABORACIÓ GUIA
RECURSOS INSERCIÓ LABORAL

juliol agost setembre
L1. A2 AVALUACIÓ
CORRESPONSALS

L1. A12 DISSENY
BUTLLETÍ COMARCAL

L3. A5 GENERACIÓ IN

octubre novembre desembre
L1. A2 INICI
CORRESPONSALS

L1. A5 FÒRUM JOVE

L2. A6 DISSENY PLA DE
FORMACIÓ JOVE
L5. A6 DISSENY PROJECTE
ALLIBERA'T

2022

Línia estratègica 1 - Participació i informació juvenil

Línia estratègica 2 - Educació i formació

Línia estratègica 3 - Emancipació - Habitatge - Ocupació - Futur laboral

Línia estratègica 4 - Oci educatiu i temps lliure - Accés a la cultura - Educació en valors

Línia estratègica 5 - Promoció de la salut i benestar emocional

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5
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gener febrer març
L1. A17 INICI CARTERA
DE SERVEIS
L2. A2+A3 INICI JOOP
L4. A2 DISSENY PROG.
OCI EDUCATIU
L5. A7 AVALUACIÓ
JOVES I GRANS

AVALUACIÓ ANUAL PLA JOVE 2023
L3. A5 GENERACIÓ IN

L1. A17 FINAL CARTERA
DE SERVEIS

abril maig juny
L1. A6 TROBADA COMARCAL 
CORRESPONSALS
L5. A9 DISSENY PROJECTE SOM 
JOVES

REVISIÓ PERIÒDICA PLA JOVE
L2. A2+A3 FINAL JOOP

juliol agost setembre
L1. A2 AVALUACIÓ
CORRESPONSALS
L1. A9 DISSENY PROJ.
VOLUNTARIAT JOVE

L4. A17 CAMPANYA
COMERÇOS DTES CARNET
JOVE

L1. A9 IMPLEMENTACIÓ PROJ. 
VOLUNTARIAT JOVE
L3. A5 GENERACIÓ IN
L4. A21 DISSENY PROJ.
GRUPS DIÀLEG
L4. A22 DISSENY PROJ.
SOM JOVES

octubre novembre desembre
L1. A5 FÒRUM JOVE
L1. A2 INICI
CORRESPONSALS

L2. A6 DISSENY PLA DE
FORMACIÓ JOVE 
L4. A10 CREACIÓ D'UNA
BORSA DE VOLUNTARIAT

2023

Línia estratègica 1 - Participació i informació juvenil

Línia estratègica 2 - Educació i formació

Línia estratègica 3 - Emancipació - Habitatge - Ocupació - Futur laboral

Línia estratègica 4 - Oci educatiu i temps lliure - Accés a la cultura - Educació en valors

Línia estratègica 5 - Promoció de la salut i benestar emocional

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5
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gener febrer març
L1. A17 INICI CARTERA
DE SERVEIS
L2. A2+A3 INICI JOOP
L4. A2 DISSENY PROG.
OCI EDUCATIU

AVALUACIÓ ANUAL PLA JOVE 2023
L3. A5 GENERACIÓ IN

L1. A17 FINAL CARTERA
DE SERVEIS

abril maig juny
L1. A6 TROBADA COMARCAL 
CORRESPONSALS

REVISIÓ PERIÒDICA PLA JOVE
L2. A2+A3 FINAL JOOP

juliol agost setembre
L1. A2 AVALUACIÓ
CORRESPONSALS
L1. A9 DISSENY PROJ.
VOLUNTARIAT JOVE
L4. A10 REVISIÓ
BORSA DE VOLUNTARIAT

L4. A17 CAMPANYA
COMERÇOS DTES CARNET
JOVE

L1. A9 IMPLEMENTACIÓ PROJ. 
VOLUNTARIAT JOVE
L3. A5 GENERACIÓ IN

octubre novembre desembre
L1. A5 FÒRUM JOVE L2. A6 DISSENY PLA DE

FORMACIÓ JOVE 

2024

Línia estratègica 1 - Participació i informació juvenil

Línia estratègica 2 - Educació i formació

Línia estratègica 3 - Emancipació - Habitatge - Ocupació - Futur laboral

Línia estratègica 4 - Oci educatiu i temps lliure - Accés a la cultura - Educació en valors

Línia estratègica 5 - Promoció de la salut i benestar emocional

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5
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gener febrer març
L1. A17 INICI CARTERA
DE SERVEIS
L2. A2+A3 INICI JOOP
L4. A2 DISSENY PROG.
OCI EDUCATIU

AVALUACIÓ ANUAL PLA JOVE 2024 L1. A16 FINAL CARTERA
DE SERVEIS

abril maig juny
L1. A6 TROBADA COMARCAL 
CORRESPONSALS L2. A2+A3 FINAL JOOP

juliol agost setembre
L1. A2 AVALUACIÓ
CORRESPONSALS
L4. A10 REVISIÓ
BORSA DE VOLUNTARIAT

AVALUACIÓ I MEMÒRIA FINAL 
DEL I PLA JOVE
L3. A5 GENERACIÓ IN

octubre novembre desembre
L1. A5 FÒRUM JOVE L2. A6 DISSENY PLA DE

FORMACIÓ JOVE 

2025   

Línia estratègica 1 - Participació i informació juvenil

Línia estratègica 2 - Educació i formació

Línia estratègica 3 - Emancipació - Habitatge - Ocupació - Futur laboral

Línia estratègica 4 - Oci educatiu i temps lliure - Accés a la cultura - Educació en valors

Línia estratègica 5 - Promoció de la salut i benestar emocional

L.1

L.2

L.3

L.4

L.5
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6.1. Avaluació del Pla Jove

L’avaluació del Pla Jove es porta a terme per tal de valorar els resultats 
obtinguts i la consecució dels objectius que en aquest es concreten, i així 
poder millorar els projectes i programes que s’executen, dels quals es deri-
ven les accions del mateix, permetent la identificació de problemàtiques, 
dificultats i carències al llarg del seu desenvolupament. En aquest sentit, 
l’avaluació integra les dades necessàries per a la seua anàlisi durant tot el 
procés d’implementació del Pla, les quals afavoreixen la definició dels can-
vis i la determinació dels ajustos oportuns.

Per tant, l’avaluació del Pla Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta es 
realitzarà mitjançant la valoració de les accions i activitats a implementar. 
Aquesta avaluació comporta l’elaboració de dues fitxes especifiques: una 
per a valorar cada programa o acció concreta i altra per a valorar cada 
activitat realitzada, així com els resultats i el seu grau de consecució. Per 
tant, mitjançant la posada en marxa de cada programa o acció i cada acti-
vitat, s’observa l’aplicació i funcionament del Pla, per tal de valorar la seua 
coherència amb els objectius previstos, i incorporar, si fos necessari, aque-
lles modificacions que es consideren adients. Tanmateix, la recopilació de 
la informació es realitza de manera continuada al llarg del Pla Jove, fent ús 
d’enquestes d’avaluació i portant endavant un seguiment de cada progra-
ma, acció i activitat plantejades.

Per aquest motiu, amb la finalitat d’avaluar totes les intervencions realit-
zades que es deriven de les accions concretes, esmentades a cada línia 
estratègia del present Pla, es tindran en compte els criteris i els indicadors 
d’avaluació establerts tant a l’Annex I. Fitxa d’Avaluació Programa / Acció, i 
l’Annex II. Fitxa d’Avaluació Activitat Concreta, disponible per a la seua con-
sulta a l’apartat d’Annexos del present Pla Jove.
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6.2. Comissió de Seguiment

El I Pla Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta comprén a la joventut 
com un factor transversal en la construcció de les polítiques públiques de 
joventut al territori de la Ribera Alta. Per aquest motiu, focalitza l’avaluació 
d’aquesta política en coordinació amb les diferents àrees i agents implicats 
que intervenen en matèria de joventut, i que han participat, i per tant, fet 
possible l’elaboració d’aquest Pla.

Per tant, es configura la creació d’una comissió de seguiment integrada pel 
personal tècnic que intervé en matèria de joventut, en aquest cas, l’equip 
tècnic de joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb la col·labo-
ració del personal polític competent en aquest àmbit i la representació 
de la població jove. Per al seu seguiment, es tindrà en compte la participa-
ció de grups de joves, així com col·lectius i associacions de caràcter juvenil 
que així desitgen participar.

Pla Jove Accions Revisions
periòdiques

Avaluació anual

Canvis i ajustos

Joves

Personal
tècnic

Responsables
polítics

Accions
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La Comissió de Seguiment es reunirà periòdicament durant la vigència 
del Pla Jove, per revisar l’estat i les accions en funcionament del Pla Jove. 
Així mateix, portarà a terme una avaluació anual basant-se en les dades 
quantitatives i qualitatives obtingudes a través de les fitxes d’avaluació. 
D’aquesta manera es garantirà l’avaluació dels resultats i el seguiment del 
Pla Jove de manera objectiva. Aquests resultats, doncs, definiran i mar-
caran la trajectòria del Pla, siguent tasca de la Comissió de Seguiment la 
decisió d’incloure qualsevol tipus de canvi o ajust respecte a les actuacions 
plantejades, així com si s’eliminen o s’hi incorporen altres de noves.

6.3. Informes 
i/o memòries justificatives 

Per a l’avaluació del Pla Jove, un dels requisits fonamentals és la documen-
tació informativa que reflexe la recopilació de totes les actuacions dirigides 
a la població jove del territori, la situació de la joventut als municipis que 
integren la Mancomunitat i l’impacte directe i repercussió que aquestes 
accions tenen sobre les i els joves.

Per aquest motiu, es considera necessari elaborar material d’aquest tipus, 
de manera que el Pla Jove estableix la redacció d’informes i memòries justi-
ficatives anuals, que incorporen totes les activitats realitzades de cada any 
de vigència del Pla, els resultats obtinguts en base als indicadors d’avalua-
ció, aixó com el treball portar a terme per part de la Comissió de Seguiment. 

Així doncs, finalitzat l’any, es realitzarà un informe o memòria justificativa 
anual on es valoraran els resultats de totes les intervencions plantejades 
i accions implementades de cada programa. En aquest es recolliran les 
dades obtingudes i tota aquella informació susceptible per a la seua valo-
ració, i així comprovar la consecució dels objectius plantejats i la satisfacció 
de l’execució. D’aquesta forma, es mesurarà de quina manera s’han acon-
seguit aquests per cada línia estratègica, comptabilitzant amb informació 
quantitativa i qualitativa els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquest 
informe anual permetrà realitzar una valoració global, on es tinguen en 
consideració els canvis d’actituds, els aprenentatges, inquietuds i coneixe-
ments de les persones joves destinatàries respecte a la implementació del 
Pla. En definitiva, valorar si aquests s’han generat i en quin grau els ajustos 
proposats als objectius del Pla incideixen o afecten les persones joves de 
la comarca en la construcció del seu propi projecte de vida. 
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Tanmateix, destacar que igualment una vegada s’aproxime la data de fina-
lització de vigència del Pla Jove, s’elaborarà una memòria final que avalue 
de manera integral si les actuacions realitades han estat eficients i si s’han 
aconseguit els objectius i en quina mesura. També es procedirà a l’actua-
lització de l’Informe Diagnòstic de la Realitat Juvenil de la Ribera Alta, ela-
borat per part del Departament de Joventut, sobre el qual es determinen 
altres necessitats a valorar, que recolzen el disseny, elaboració i posada en 
marxa del que serà el II Pla Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Aquesta informació permetrà que, arribat el moment, es prenguen com a 
marc de referència el conjunt de totes les dades facilitades, en relació amb 
les avaluacions que s’hi efectuen, amb el propòsit de detectar les futures 
intervencions a desenvolupar en matèria de joventut a l’àmbit territorial de 
la Ribera Alta.

Revisions periòdiques

Informe anual

Memòria final

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

2022 2025



Avaluació 
i seguiment

Mancomunitat de la Ribera Alta 126

Pla Jove 2021-2025

7
Conclusions



Conclusions

Mancomunitat de la Ribera Alta 127

Pla Jove 2021-2025

Finalment, una vegada observat el context econòmic, social, cultural, 
polític i personal en el qual conviuen les persones joves de la Ribera 
Alta, és considera necessari, a més a més de definir les línies de tre-
ball al territori, afavorir el protagonisme, la participació i la implicació 
de les persones joves en el futur de la seua comarca.

Així doncs, amb el present Pla Jove, s’ha portat a terme un anàlisi di-
agnòstic de la realitat juvenil de la Ribera Alta, de la manera 
més acurada possible, en el que s’integra per una banda, l’anàlisi de les 
polítiques de joventut existents a la comarca,  i d’altra banda, l’anàlisi de la 
realitat juvenil. Aquesta segona part, integra el recull de dades estadísti-
ques, quantitatives i qualitatives, i les valoracions de les enquestes i entre-
vistes realitzades a persones joves d’entre 12 i 30 anys, personal tècnic de 
joventut, regidories de joventut i informadors/es clau, com a persones que 
treballen amb joves.

El Pla Jove, amb caràcter participatiu pel que fa a la metodologia 
d’elaboració emprada, garanteix la participació de la pròpia joventut de la 
comarca en la construcció de les futures polítiques públiques de joventut.

En aquest sentit, s’han aconseguit definir les línies estratègiques 
d’intervenció per al treball en joventut respecte al període 2021-2025, 
basades en l’anàlisi diagnòstic i allò expressat per les persones joves, a tra-
vés d’una sèrie d’objectius generals i específics i les seues corresponents 
accions concretes, temporalitzades de cara als pròxims anys de vigència 
del Pla i d’acord amb les seues fites avaluatives.
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El Pla de Joventut s’esdevé com un instrument obert i dinàmic, que s’adap-
tarà a la situació canviant actual i a les necessitats de la població jove en 
particular, i població en general. Per aquest motiu, comptarà amb un pro-
cés 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.

El Pla Jove 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 pressuposta-
ris que possibiliten la seua posada en marxa, implementació, desenvolupa-
ment i avaluació continua, afavorint la seua adaptació a les problemàtiques, 
inquietuds, preocupacions, interessos i necessitats de les persones joves. 

En definitiva, el I Pla Jove 2021-2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
es constitueix com una eina de treball per a la construcció de polítiques 
públiques de joventut a la comarca, i del qual s’espera que siga profitós i 
de gran utilitat, però sobre tot que garantisca les accions i intervencions 
necessàries per a afavorir canvis i millores als diferents àmbits de la vida 
de les persones joves de l’àmbit territorial de la Ribera Alta.
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Annex I. 

Fitxa d’avaluació 
programa / acció 

Línia estratègica

Objectiu general

Objectiu específic

Fitxa d’avaluació programa / acció

Entitat organitzadora

Persona o tècnic/a responsable

Descripció

Data d’inici

Data de finalització

Lloc de realització

Àrees i/o agents implicats
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Participants

Franges d’edat 12 a 17 anys 18 a 23 anys 24 a 30 anys Total

Sexe Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Estudia

Treballa

Ni estudia 
ni treballa

Joves per 
municipis

Dades 
quantitatives
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Dades 
qualitatives

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

Informació 
(canals de difusió)

Nom: Nom: Nom: Nom:

Valoració: Valoració: Valoració: Valoració:

Coordinació 
amb altres 
departaments
/entitats

Nom: Nom: Nom: Nom:

Valoració: Valoració: Valoració: Valoració:

Idoneitat 
dels recursos

Nom: Nom: Nom: Nom:

Valoració: Valoració: Valoració: Valoració:

Planificació 
de l’acció 
en temps 
i forma

Nom: Nom: Nom: Nom:

Valoració: Valoració: Valoració: Valoració:

Eficiència
Eficàcia
Impacte
Grau 
d’assoliment 
dels objectius

O.E. Valoració:

Conclusions 
generals

Observacions
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Annex II. 

Fitxa d’avaluació activitat

Línia estratègica

Objectiu específic

Acció

Fitxa d’avaluació activitat

Entitat organitzadora

Persona o tècnic/a responsable

Descripció

Data d’inici

Data de finalització

Lloc de realització

Àrees i/o agents implicats
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Participants

Franges d’edat 12 a 17 anys 18 a 23 anys 24 a 30 anys Total

Sexe Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Estudia

Treballa

Ni estudia 
ni treballa

Joves per 
municipis

Dades 
quantitatives
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Dades 
qualitatives

Indicadors

Satisfacció mitjana 
sobre el personal 
que ha desenvolupat l’activitat.

Valora de 0 a 10

Satisfacció mitjana 
sobre horaris, 
durada, freqüència de l’activitat.

Valora de 0 a 10

Satisfacció mitjana 
sobre els espais, 
material de l’activitat, 
recursos, etc.

Valora de 0 a 10

Satisfacció mitjana global 
sobre l’activitat.

Valora de 0 a 10

Grau d’assoliment 
dels objectius

O.E. Valoració:

Conclusions generals

Observacions
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