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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT

La joventut representa el present i futur de la societat, per eixa raó anem a realitzar un

gran esforç per a garantir els recursos necessaris que impulsen les mesures arreplegades

en aquest “I Pla Jove de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa”.

El “I  Pla Jove de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa” abarca sis àrees:

Informació i assesorament juvenil, Educació en la Participació, Oci Educatiu, Voluntariat,

Educació en Valors i Bones pràctiques.

Aquest document ha sigut possible gràcies a les aportacions dels col·lectius juvenils de tot

tipus. Amb la seua posta en marxa anem a donar un pas desiciu en el desig de fer de la

nostra Mancomunitat  un espai  pensat  pels seus ciutadans.  Hem tingut  en compte les

seues necessitats, aspiracions, inquietuds…A més aposta per trobar les millors xarxes per

a contribuir al desenvolupament personal i professional de la joventut (12 a 30 anys).

Finalment, vull agraïr la col·laboració a tots els joves, regidors/-res de joventut dels pobles

mancomunats i demés personal que ha permitit la creació d’aquest document.

MªLuz Puigcerver Calbo

Presidenta de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.
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1. PRESENTACIÓ

Aquest document correspon al I Pla de Joventut de la Mancomunitat de Serveis Socials

Marina  Baixa  per  als  propers  anys  2021-2023.  Situem  aquest  Pla  en  el  marc  de

l’Estratègia Valenciana de Joventut, amb la col·laboració entre l’IVAJ (Institut Valencià de

la  Joventut)  i  la  Mancomunitat  de  Serveis  Socials  Marina  Baixa,  per  a  desenvolupar,

integrar i coordinar més eficientment les polítiques de joventut de la Comunitat Valenciana

que incideixen en la població jove (12-30 anys).

El Pla vol aprofitar i impulsar el dinamisme del col·lectiu juvenil de tal forma que es posen

al seu abast els recursos municipals de cada poble que forma la Mancomunitat per a que

puguen  cobrir  les  seues  necessitats  de  la  manera  més  eficaç,  atenent  a  les  seues

inquietuds, demandes, problemàtiques...

Per què un Pla de Joventut des de la Mancomunitat?

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

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

i assesorament juvenil, Educació en la Participació, Oci Educatiu, Voluntariat, Educació en

Valors i Bones pràctiques.

No  hem  d’oblidar  que  la  regidoria  de  Joventut  és  la  més  amplia  i  important  d’un

Ajuntament,  i  per  tant,  es  treballa  conjuntament  i  interdisciplinariament  en  altres

regidories: Educació, Igualtat, Esport i Cultura que són les que completaran a la formació

d’una persona activa social i culturalment.

La creació d’aquest Pla és el primer pas per a treballar de manera eficaç les polítiques de

joventut amb els jovents dels pobles mancomunats on reforçarem l’empoderament i  la

participació juvenil.

En  aquest  cas,  és  mancomunat  pel  fet  de  dur-se  endavant  des  del  departament  de

Joventut de la  Mancomunitat i abastix als 9 municipis que la formen, en aquest cas és la

Mancomunitat  Marina  Baixa,  formada  pels  següents  pobles:  Beniardà,  Benifato,

Benimantell, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Confrides, El Castell de Guadalest, Polop de la

Marina i Tàrbena. 
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Per què l’elaboració d’un Pla Jove?

Per a poder abastir les necessitats, preocupacions, interessos de la població jove; per tal

de poder desenvolupar un pla, hem de seguir la següent estructura:

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

formen la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, per a fer un estudi de la

realitat i tractar quines activitats s’han dut a terme, amb el propòsit de consolidar

els  fonaments per a l’elaboració del  I  Pla  Jove de la Mancomunitat  de Serveis

Socials Marina Baixa. 

Reunions  periòdiques  amb  personal  polític  de  Joventut.  Reunions  amb

associacions, informadors claus, responsables de portar a terme les activitats en

els  municipis… Ací  enmarquem també les  enquestes  realitzades als  joves dels

pobles,  com  a  estratègia  per  a  la  detecció  de  necessitats,  interessos  i

preocupacions.

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

susceptibles de ser incorporats al Pla.

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

població juvenil de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa a partir de la

informació obtinguda a les enquestes.  Tenint  en compte les franjes d’edat  i  els

interessos crearem activitats  amb la  seua col·laboració per  a  abastir  les seues

necessitats.

 Fase IV. Avaluació i difusió dels resultats.

2



2. INTRODUCCIÓ: UBICAR EL PLA EN EL TERRITORI

La  Marina  Baixa  és  una  comarca  situada  a  la  costa  de  la  província  d’Alacant  en  la

Comunitat Valenciana. La seua capital comarcal és La Vila Joiosa.

És una comarca costera i a la vegada muntanyosa. Es pot dividir en dos clares zones: la

línia de costa i els valls interiors (on situem el nostre Pla).

La Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, constituida entitat local supramunicipal

en l’any 1991, està integrada per nou municipis de la Marina Baixa. La seua sede està

situada en el municipi de Callosa d’en Sarrià.

La  Mancomunitat  la  formen  les  localitats  alicantines  següents:  Beniardà,  Benifato,

Benimantell, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Confrides, El Castell de Guadalest, Polop de la

Marina i Tàrbena.

La Mancomunitat  es forma amb la  idea de fer  arribar  els  Serveis  Socials  de manera

mancomunada  als  diferents  pobles  que  la  integren,  sobretot  al  més  menuts  de  la

comarca.

Imatge 1. Mapa de la Comarca de la Marina Baixa.

  FONT: Imatge de Google Sites, consulta, 14 de febrer de 2022.
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Situarem geogràficament cada municipi, veurem en quins municipis limiten cadascun dels

pobles que formen la Mancomunitat  de Serveis Socials Marina Baixa i  quines són les

seues principals  activitats  econòmiques per  a  després poder  entendre molts  aspectes

d’actuació en el disseny del Pla Jove.

A continuació  exposem  les  dades  més  destacades  dels  9  municipis  amb  les  seues

piràmides de població extretes de l’INE (a 1 de gener de 2022) i elaborades per Foro-

Ciudad.com per a tots els municipis d’Espanya:

Beniardà: és un municipi de la comarca 

de la Marina Baixa.

El terme limita amb els els dels municipis

de Benifato, Benimantell i Confrides (a  la

mateixa comarca); amb Castell de Castells

(a la Marina Alta), amb Castalla (a la comarcal

de l’Alcoià i amb Famorca (a la comarca del

Comtat)

       Benifato: és un municipi de la comarca de

       la Marina Baixa. Està ubicat a la Vall de      

       Guadalest, als peus de la serra d’Aitana.

        

        Limita amb els termes municipals de 

        Beniardà, Benimantell, Confrides i Sella,

        tots a la mateixa comarca.

        L’única activitat econòmica que s’hi   

        enregistra és l’agricultura de secà,

         basada en l’olivera, l’atmetler i el nyesprer.
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Gràfica 1. Piràmide poblacional de Beniardà (2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

Gràfica 2. Piràmide poblacional
 de Benifato (2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.



Benimantell: és un municipi de la comarca

de la Marina Baixa. Es troba ubicat a la 

Vall de Guadalest, em els estreps de la 

serra d’Aitana.

El terme municipal limita amb Beniardà, 

Benidorm, Benifato, Finestrat, el Castell 

de Guadalest, Polop de la Marina i Sella

(a la mateixa comarca) i amb Castell de 

Castells (a la Marina Alta).

La seua activitat econòmica es basa en

l’agricultura de secà: atmetlers i oliveres,

i el turisme a causa de la seua proximitat

amb el Castell de Guadalest i Benidorm.

          Bolulla: és un municipi de la comarca

          de la Marina Baixa. Està enclavat en 

          la Vall de Tàrbena, al peu de la Penya

          de l’Or.

           El terme limita amb els pobles de

           Callosa d’en Sarrià, el Castell de 

           Guadalest i Tàrbena (a la mateixa

           comarca); i en Castell de Castells 

           (a la Marina Alta).
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Gràfica 3. Piràmide poblacional de Benimantell (2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

Gràfica 4. Piràmide poblacional de Bolulla (2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.



Callosa d’en Sarrià: és un municipi de la 

comarca de la Marina Baixa. Està situat a 

la Vall de l’Algar, solcat pels rius Algar i 

Guadalest i envoltat per la serra de Bèrnia

i la d’Aitana.

Adminitrativament és el municipi que engloba

a la Mancomunitat, formant una entitat

supramunicipal.

Limita amb els termes municipals d’Altea, 

Bolulla, el Castell de Guadalest, la Nucia,

Polop de la Marina i Tàrbena (a la mateixa

comarca); i amb Xaló (a la Marina Alta).

La seua principal activitat econòmica , és

el cultiu de nyespro, que es comercialitza

amb denominació d’origen pròpia per tot

el món.

                                                                               Confrides: és un municipi de la comarca

                                                                               de la Marina Baixa. Els seus habitants 

             es reparteixen en dos nuclis de població:

             Confrides i Abdet. Està situat en la part

             superior de la Vall de Guadalest.

              Limita amb els termes municipals de 

              Beniardà, Benifato i Sella (a la mateixa

              comoarca) i amb Alcoleja, Benassau,

              Quatretondeta, Facego i Famorca (a la 

              comarca del Comptat).

          La seua economia es basa en l’agricultura,

                                                                         encara que la seua proximitat amb els nuclis

                                                                      turístics i al Castell de Guadalest han fet que

                                                                      sorgisca sector serveis, suportat pel tursime

                                                                      rural.
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Gràfica 5. Piràmide poblacional de Callosa d’en Sarrià 
(2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

Gràfica 6. Piràmide poblacional de Confrides (2021)



El Castell de Guadalest: és un municipi

de la comarca de la Marina Baixa. Està

situat a la Vall de Guadalest i voltat per 

les serres de l’Aixortà, Aitana i la Serrella.

El riu Guadalest travessa el terme, i les 

seues aigües es recullen a l’embassament

de Guadalest, proper a la vila.

El terme municipal limita amb Benimantell,

Bolulla, Callosa d’en Sarrià i Polop de la

Marina (a la mateixa comarca): i amb 

Castell de Castells (a la Marina Alta).

Actualment, la seua economia prové del

turisme.

      

                                                                               Polop de la Marina: és un municipi de

                                                                               la Marina Baixa. Situat a l’interior de la

       comarca però molt prop de Benidorm.

       En el terme municipal de Polop es troba 

       també el nucli de població de Xirles, el 

       qual forma una pedania.

       Limita amb els termes municipals de

       Benidorm, Benimantell, Callosa d’en 

       Sarrià, Finestrat, el Castell de Guadalest

       i la Nucia, tots a la mateixa comarca.

       La seua economia està basada en 

       l’agricultura d’atmetlers, oliveres, 

                                                                               cítrics i nyespros.
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Gràfica 7. Piràmide poblacional de El Castell de 
Guadalest (2021)

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

FONT: INE, Consulta, 15 de febrer de 2022.

Gràfica 8. Piràmide poblacional de Polop (2021)



Tàrbena: és un municipi de la comarca

de la Marina Baixa. Està format per tres

valls.

El terme limita amb Callosa d’en Sarrià

i Bolulla (a la mateixa comarca) i amb 

Parcent, Benigembla, la Vall de Laguar, 

Xaló i Castell de Castells  (a la Marina

Alta).

          

  Gràfica 10. Població per municipis i gènere

 

FONT: INE, Elaboració pròpia

A mode de síntesi  i  per  a  que quede de manera visual,  hem elaborat  una taula que

arreplega la població total separada per gènere de tots els municipis de la Mancomunitat

Marina Baixa amb dades  disponibles en la pàgina web de l’INE (2021).
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Com podem observar  en les piràmides poblacionals,  els  habitants dels  municipis  que

formen la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa solen ser més elevats a mitjans

de la piràmide, és a dir, a partir dels 35 anys. Sent la població adulta i anciana la que

predomina. 

Per aquesta raó, és important educar en la participació als nostres joves per a que valoren

el  concepte de poble, oferint-los els serveis,  recursos i  activitats pertinents per al  seu

desenvolupament personal dins del seu entorn. Per a asegurar-los i informar-los de les

preocupacions, interessos i necessitats que puguen tenir els residents de la nostra zona

d’intervenció.

Dels nou municipis que formen la Mancomunitat,  hi  ha dos pobles que destaquen en

quant a residents, que són Callosa d’en Sarrià i Polop de la Marina. Aquests dos nuclis

són els que centralitzen tots els serveis com explicarem en l’apartat de diagnòstic.
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3. JUSTIFICACIÓ                               

L’elaboració del “I Pla supramunicipal de Joventut de la Mancomunitat de Serveis Socials

Marina  Baixa”  suposa  un  pas  endavant  en  el  desenvolupament  de  les  Polítiques  de

Joventut de la Mancomunitat, profunditzant en el compromís amb els joves mitjançant la

seua plasmació en un document polític que marque prioritats, objectius i interessos.

Aquest Pla Jove representa una ferramenta per a que la Mancomunitat oriente, ordene i

coordine les línies estratègiques en matèria de joventut al llarg dels anys 2021-2023.

Aquest document pretén donar un pas més, creant una política de joventut adaptada a les

necessitats reals dels joves de la Mancomunitat  i  a les possibilitats de l’Administració

Pública,  optimitzant  els  recursos  existents  en  els  nou  municipis  que  formen  la

Mancomunitat.

Cal promoure des de l’Administració una política de joventut basada en la participació per

a un òptim desenvolupament social,  polític,  econòmic i  cultural.  La juventut ha de ser

escoltada des de l’inici de l’etapa, és a dir, des dels 12 anys edat.
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4. MARC NORMATIU

Seria pràcticament impossible enumerar per complet la normativa que afecta, parcial o

totalment, l’àrea de Joventut. A més, el panorama normatiu no és un element estàtic, ja

que canvia lentament d’acord amb l’evolució social i la detecció de noves necessitats a les

que donar resposta.

Totes les lleis i  decrets que anem a exposar a continuació, en menys o més mesura,

regulen  la nostra feina com a professionals de Joventut. Ara ens pararem a realitzar un

breu resum del contingut de cada una d’elles.

4.1. NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’IVAJ I LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

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

Joventut.

La finalitat d’aquesta llei és “garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu

projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Pretén establir les bases per

a les polítiques de joventut, accions que cal atendre a la diversitat social, econòmica i

cultural del nostre territori. Persegueix garantir la participació i la corresponsabilitat de les

persones joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, i fomentar al màxim els

espais d’encontre i debat”.

La llei tracta aspectes molts relevants, estructurats de la següent forma:

 Títol preliminar: Definició de persona jove, establiment de directrius per a les

polítiques de joventut i drets de les persones joves.

 Títol I: Regulació de l’Institut Valencià de la Joventut.

 Títol II: Participació Juvenil

 Títol III: Polítiques integrals en matèria de Joventut.

 Títol IV: Règim sancionador.
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 Decret  86/2015,  de  5  de  juny,  del  Consell  pel  que  es  desenvolupa

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

Joventut de la Comunitat Valenciana.

Es  crea  com  un  desenvolupament  de  la  Llei  18/2010,  de  30  de  desembre,  de  la

Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. No obstant, esta llei va ser derogada

per la Llei  de Polítiques Integrals de Joventut.  De moment,  el  decret 86/2015 segueix

regulant qüestions tals com: formació en matèria d’animació juvenil, a un nivell de detall

que no es troba en la Llei 15/2017.

Seria d’esperar que en un període relativament breu de temps es regularen les qüestions

arreplegades en el  decret 86/2015 seguint  les directrius de la  nova Llei  de Polítiques

Integrals de Joventut, mitjançant el desenvolupament de nova normativa a tal efecte.

 Decret 54/2019, de 5 d’abril, del Consell, d’aprobació del Reglament Orgànic i

Funcional de l’institut Valencià de la Joventut.

Surgeix amb la finalitat  d’adaptar el  règim de funcionament de l’Institut  Valencià de la

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

vigor era el decret 21/2003, de 4 de març, del Consell, mitjançant el qual es va aprobar el

Reglament  Orgànic  i  Funcional  de  l’IVAJ.  Era  necessari,  tras  l’aprobació  de  la  Llei

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

replantegar-se  de  quina  manera  l’IVAJ  podia   donar  milllor  resposta  a  les  noves

necessitats normatives.

Els aspectes arreplegats per aquest reglament s’estructuren de la següent forma:

 Capítol I: Naturalesa jurídica i fins de l’Institut Valencià de la Joventut.

 Capítol II: Òrgans directius.

 Capítol III: Estructura de l’Institut Valencià de la Joventut.

 Capítol IV: Règim econòmic i pressupuestari.

 Capítol V: Règim de personal i jurídic de l’IVAJ.  
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 Decret 63/2019, de 26 d’abril, del Consell, de modificació del Decret 54/2019,

de 5 d’abril, del Consell, d’aprobació del Reglament Orgànic i Funcional de

l’Institut Valencià de la Joventut.

Modifica algunes parts del decret que acabem de resumir, en concret referents al Consell

Rector i la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut. A més, afig una disposició

transitòria que regula algunes qüestions referents a la reorganització de l’estructura de

l’IVAJ.

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

l’infantesa i la adolescència.

Aquesta llei  pretén donar una nova orientació a les polítiques públiques dirigides a la

promoció dels drets de l’infantesa i  la adolescència del territori  valencià,  fomentant de

forma activa els drets de la Convenció de drets del xiquet.

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

infantesa i a la adolescència.

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

als i les menors una protecció uniforme a nivell estatal, constituïnt una referència per a les

diferents comunitats autònomes desenvolupant la seua pròpia legislació en la matèria. 

4.2. NORMATIVA CONSTITUCIONAL

✔ Constitució Espanyola, en el seu Article 9.2.

Promou la participació de tots els ciutadans, ja que amb això s’empodera a les persones a

lliutar per un futur millor i per les seues necessitata i demandes.

✔ Constitució Espanyola, en el seu Article 48.

Fa referència  a  la  participació  juvenil,  de  forma específica,  per  a  la  consecució  d’un

desenvolupament ple en tots els àmbits de la societat.
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4.3. NORMATIVA ADMINISTRATIVA

 Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques.

Recull  les  noves  observacions  referents  a  l’estructura  i  procediment  de  les

Administracions Públiques, buscant que aquestes siguen transparents, eficaçes i àgils.

Ens  dona  una  idea  sobre  tots  els  procediments  a  realitzar  per  les  Administracions

Públiques  a nivell estatal davant diferents situacions, totes elles a nivell de la ciutadania.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Partint  de  la  mateixa  motivació  que  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment

Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei  40/2015  busca  major

transparença, però en aquest cas a  nivell intern regulant a les Administracions.

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquesta Llei busca fonamentar una contractació basada en les Directives del Parlament

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/EU, de 26 de febrer de 2014. 

Recull  els  procediments a portar  a  terme pel  sector  públic  en quant  a  la  contactació

d’obres i serveis a entitats del sector privat.

4.4. ALTRA NORMATIVA

 Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.

Sorgix amb la motivació de promoure el  voluntariat  dels  ciutadans i  cuitadanes per a

expressar el seu compromís amb entitats, organitzacions i altres vies que puguen complir

els seus interessos. 

A més,  obliga  als  poders  públics  a  eliminar  qualsevol  obstacle  present  per  a  poder

coordinar aquest voluntariat des de la flexibilitat.
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Els punts més rellevants tractats en aquesta normativa són els següents:

 Títol  I:  Disposicions  generals:  Objecte  i  àmbit  d’aplicació,  concepte  de

voluntariat i d’activitats d’interés, principis d’actuació.

 Títol II: Estatut del Voluntariat.

 Títol III: Competències de les Administracions Públiques.

 Títol IV: Foment del Voluntariat.

 Títol V: La Participació.

 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals.

L’objecte d’aquesta Llei Orgànica és doble:

1. Pretén  aconseguir  l’adaptació  de  la  normativa  espanyola  al  Reglament  (UE)

2016/679  del  Parlament  Europeu  i  Consell,  de  27  d’abril  de  2016,  Reglament

general de protecció de dades, completant les seues disposicions.

2. Busca  garantir  els  drets  digitals  de  la  ciutadania,  seguint  l’article  18.4  de  la

Constitució.

 Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI.

S’origina amb la motivació de generar una base normativa que fomente una igualtat real

per al col·lectiu LGTBI a tots els nivells: educació, salut, família, infància, adolescència,

joventut,  tercera  edat,  cultura,  oci,  esport,  comunicació,  treball,  cooperació  al

desenvolupament,  migracions,  Adminitracions  Públiques  i  forçes  de  seguretat  i

d’emergència.

 Llei  2/2015,  de  2  d’abril,  de  Transparença,  Bon  Govern  i  Participació

Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu és regular i garantir l’exercici del principi de transparença i el dret de lliure accés

a la informació pública, fomentant la qualitat democràtica i la participació ciutadana en els

assumptes públics.
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5. METODOLOGIA

La  complexitat  d’elaborar  un  estudi  diagnòstic  de  la  situació  de  la  joventut  en  la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa precisa una articulació metodològica que

permeta captar els diferents objectius marcats per a cada una de les fases. 

Per a abordar-ho proposem una investigació per a desenvolupar les diferents fases, i que

mantindran entre sí relacions de dependència. Les tècniques utilitzades tindran una doble

finalitat:

 Diagnòstica  ,  per  a  identificar  les  necessitats,  preocupacions,  mancances,

interessos...

 Propositiva  ,  per  a  dissenyar  propostes  d’actuació  que  solucionen  les  debilitats

detectades.

5.1. PROCÉS D’ELABORACIÓ

Aquest Pla de Joventut és el primer que es crea des de la Mancomunitat, i partim de la

voluntat d’aconseguir el màxim consens de tots els implicats en l’àmbit de joventut dels

municipis que formen la Mancomunitat. 

A nivell general cal esmentar que s’ha tingut en compte dos aspectes fonamentals:

 La proximitat territorial per a garantir l’èxit en totes les fases d’elaboració del Pla.

 La participació en les diferents fases del Pla els diferents agents implicats (joves,

regidors/-res, informadors clau, associacions, entitats…).

Les fases són les següents:

 Fase 1: Coordinació amb els agents implicats en el Pla.

 Fase 2: Processament de la informació i definició d’indicadors.

 Fase 3: Diagnòstic territorial.

 Fase 4: Avaluació.
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A continuació, presentem les diferents fases en que s’ha estructurat el procés d’elaboració

del Pla Jove 2021-2023.

 Fase 1: Coordinació amb els agents implicats en el Pla.  

La primera fase té com a objectiu principal definir el procés d’elaboració del Pla amb les

persones implicades en el mateix.

Tot  el  treball  s’ha  desenvolupat  a  nivell  intern  pel  departament  de  joventut  de  la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, amb la col·laboració dels regidors/-res de

joventut de tots els municipis , personal educatiu i  informadors/-res clau.

Dins d’aquesta fase destaquem les següents tasques:

-  Reunions amb els  regidors/-res de joventut,  joves,  informadors clau,  personal

educatiu, associacions... per a exposar-lis l’elaboració del Pla Jove.

- Concreció per part de tots els agents implicats.

- Recull de dades i documents existents de caràcter juvenil (enquestes).

- Planificació de les accions de difusió.

 Fase 2: Processament de la informació i definició d’indicadors.  

En aquesta fase definirem els grans objectius estratègics  que volem aconseguir, així com

treballarem les possibles propostes per a donar resposta a les necessitats detectades. A

més d’exposar la metodologia que anem a utilitzar i les prioritats que orientaran el Pla.

Dins d’aquesta fase destaquem les següents tasques: 

- Síntesi de les reunions amb el personal professional de joventut.

- Redacció dels objectius que es volen aconseguir.

- Definició d’indicadors i graus d’assoliment dels objectius.

- Propostes de possibles intervencions en els municipis de la Mancomunitat.

17



 Fase 3: Diagnòstic territorial.  

La tercera fase és una de les més extenses en quan a duració i importants del Pla que

estem elaborant. Cal que el diagnòstic siga una ferramenta útil, en primer lloc per disposar

d’una imatge ajustada al  màxim possible  de la realitat  dels joves dels municipis,  i  en

segon lloc útil com a base sobre la qual assentar el disseny, i per tant de les actuacions

que dirigiran les polítiques de joventut dels propers 3 anys.

Per a fer este anàlisi de diagnòstic hem dividit en tres grans apartats el nostre treball:

La primera part és l’anàlisi de les Polítiques de Joventut tenint en compte els recursos

humans,  econòmics,  equipaments,  espais,  associacions  de  caràcter  juvenil...Així,  una

vegada enregistrada aquesta informació valorarem què cal continuar fent, què cal deixar

de fer, què cal canviar...

Dins d’aquest apartat destaquem les següents tasques:

- Reunions amb regidors/-res de joventut. Entrevista, document 0.2 del seminiari

“Elaboració de ferramentes per al diagnòstic de la realitat juvenil” de l’IVAJ.

- Reunions amb l’interventor i administradora.

-  Contacte  amb  les  associacions  juvenils  per  a  assabentar-nos  de  les  línies

d’actuacions que seguixen i activitats que solen portar a terme.

- Visita als espais destinats a fer les activitats.

La segona part és l’anàlisi de la Realitat Juvenil on recollirem les dades quantificatives i

qualitatives complementades les unes a les altres. Es recull informació derivada de les

dades  sociodemogràfiques,  però  sobretot  dels  joves,  regidors/-res  i  professionals  de

joventut.

Dins d’aquest apartat destaquem les següents tasques:

- Coordinació i dinamització dels diferents tallers de participació.

- Assistència a “l’esplai jove” (punt d’informació juvenil dins de l’IES Rodolfo Llopis

de Callosa d’en Sarrià, els dijous d’octubre a desembre).

- Transmissió de les conclusions als responsables de joventut de cada municipi de

la Mancomunitat.
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- Emplenat de les entrevistes dels documents 3.3.b i 3.3.a del seminiari “Elaboració

de ferramentes per al diagnòstic de la realitat juvenil” de l’IVAJ.

-  Emplenat  de les fitxes d’avaluació de cada una de les persones assistents a

qualsevol activitat d’una intervenció juvenil dins de la Mancomunitat. Document 7.3.1 del

seminiari “Elaboració de ferramentes per al diagnòstic de la realitat juvenil” de l’IVAJ.

La  tercera  part  és  l’extracte  de  les  conclusions de  cadascuna  de  les  parts  del
diagnòstic.

Dins d’aquest apartat destaquem les següents tasques:

- Relectura del diagnòstic.

- Extracció de les idees claus.

 Fase 4: Avaluació.  

L’elaboració del Pla de Joventut és un projecte participatiu, compartit i per tant s’ha pres

en consideració la forma i les persones que han col·laborat en la redacció del mateix. Per

tant, hem de fer un seguiment constant, avaluant cadascuna de les intervencions que es

realitzen amb els joves.

No hem d’oblidar que un dels objectius generals d’aquest document és donar continuïtat i

que la implicació de tots els participants i agents juvenils és fundamental  per a que tinga

un resultat positiu.

5.2. PRINCIPIS RECTORS

Per tal  d’implementar el  Pla de Polítiques de Joventut de la Mancomunitat de Serveis

Socials Marina Baixa i donar resposta a les necessitats i problemàtiques de la població

jove, així com l’assoliment dels objectius plantejats es tenen en compte el principis rectors

descrits en l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023 que ens permeten definir un

mètode operatiu i adequat per impulsar unes polítiques de joventut òptimes en el marc del

territori de la Mancomunitat . 

Eixos  principis  són:  empoderament,  inclusió,  igualtat,  sostenibilitat,  proximitat,

transversalitat, responsabilitat pública i tecnologies de la informació i comunicació (TIC’s),

que passem a explicar a continuació. 
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Empoderament: El principi d’empoderament de la joventut es centralitza en fomentar el

desenvolupament  autònom,  tant  personal  com  col·lectiu,  dels  i  les  joves  de  la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, com persones actives capaços de pendre

decisions lliures, que les convertiran en protagonistes de la seua vida i del seu espai urbà.

El  seu reconeixement,  en el  marc institucional  i  veïnal,  requereix de la implementació

d’estratègies d’involucració que les permitisca visibilitzar els seus discursos, necessitats i

interessos. L’escolta activa i la legitimació de les seues demandes per part dels serveis

municipals i supramunicipals i de la ciutadania actuaran com a catalitzador del grau de

compromís, implicació i participació de la joventut, sent aquest equilibri la base per a un

empoderament real i una transformació social eficaç i duradera.

Inclusió: El principi d’inclusió tracta d’incorporar a la joventut en la vida de la ciutat amb

independència de la seua particular situació de partida i des del coneixement i el respecte

de les seues diversitats. Treballar per visualitzar la multiplicitat de necessitats, discursos i

identitats  que  es  localitzen   en  els  diferents  pobles  que  formen  la  Mancomunitat  de

Serveis Social  Marina Baixa entre la població jove. Des del  reconeixement d’identitats

plurals  que  interaccionen  en  un  mateix  espai  urbà,  s’aposta  per  posar  en  marxa

mecanismes d’equitat per a traspassar qualsevol barrera recolçada en categoritzacions

discriminatòries (atenent, entre altres, a la diversitat funcional, l’edat, l’origen ètnic o la

situació d’exclusió o risc d’exclusió social), que revertisquen en una millor convivència.

Igualtat:  El  principi  d’igualtat  es  centra  en  fomentar  l’igualtat  entre  homes  i  dones,

sustentada  en  el  rebuig  més  absolut  de  cara  a  qualsevol  forma  de  discriminació  i

violència, per a implementar models de relacions i espais integradors que garantisquen

les mateixes posibilitats d’accessibilitat i participació en el teixit social.

Sostenibilitat:  El  principi  de  sostenibilitat  es  focalitza  en  promoure  modalitats  de

producció i consum, així com de gestió urbana que fomenten l’ús racional i responsable

dels recursos socials i energètics que ofereix la Mancomunitat de Serveis Socials Marina

Baixa, amb l’objectiu de garantir el benestar de la població en un sentit integral (social,

econòmic  i  mediambiental)  i  integrador  (on  la  movilitat  i  accessibilitat  als  recursos

responga, realment, a la diversitat de necessitats). La joventut, com a capital humà i motor

social,  té un paper decisiu en la demanda de polítiques de gestió,  així  com la pròpia

consecució d’accions sostenibles, eficaçes i duraderes, que garantisca una millor qualitat

de vida en el present i una continuïtat en el futur.
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Proximitat:  El  principi  de  proximitat  tracta  d’apropar  a  la  població  jove  als  serveis

municipals i supramunicipals de la Administració Pública i, en particular, als portals que

ofereixen  informació,  orientació  i  assessorament  juvenil  a  través  de  distints  canals

d’atenció personal  i  en xarxa. La territoralització dels serveis resulta fonamental  per a

fomentar, en els distints municipis de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa,

un  model  d’actuació  adaptada  a  les  múltiples  realitats  presents  en  els  pobles  i

sustentades en un contacte  personal  i  directe.  Este  patró  d’actuació  possibilitarà  una

major accessibilitat per a diagnosticar i superar les asimetries entre la població jove en

quan  a  percepció  de  recursos  per  poble,  en  benefici  d’un  model  de  gestió  més

responsable i igualitari.

Transversalitat: El Pla deu ser, en última instància, un document de treball eficaç, que

conte  amb la  coordinació territorial,  al  temps que tinga un caràcter  transversal  que li

possibilite arribar a les diferents delegacions i serveis municipals encarregats d’adoptar

les mesures corresponents. El coneixement de les directrius contingudes en el Pla és el

que possibilitarà un model d’actuació integral i relacional, sustentat en un plantejament de

treball col·laboratiu. I això passa per desenvolupar una actitud de compromís per part dels

serveis de l’administració que canalitzen els esforços i accions de cara a la joventut de

manera transversal.

Responsabilitat  pública:  Estudiar  les  necessitats  específiques  que  presenten  els

diferents segments de població jove en els diferents pobles que formen la Mancomunitat

de Serveis Socials  Marina Baixa deu ser un punt de partida per a establir el protocol

d’actuació que oferisca respostes coordinades i efectives a les problemàtiques particulars

identificades.  Els  serveis  públics,  des  de  la  competència  de  les  seues  funcions  i  la

solidaritat  de  cara  a  la  ciutadania,  tenen  la  responsabilitat  de  contemplar  totes  estes

variables per a arribar fins a la població jove i atendre les seues demandes, ja siguen

individuals o com a col·lectiu social.

TIC’s: Incorporar les TIC’s, en l’actual era tecnològica i globalitzada, es converteix hui en

dia en un objectiu de primer ordre per a evitar la bretxa digital que actuaria com a element

de discriminació entre la població jove amb menor accessibilitat als recursos digitals. Des

d’esta prespectiva, l’educació es converteix en una ferramenta bàsica per a apostar per un

coneixement igualitari que equipare les possibilitats d’accés al mercat sociolaboral i als

recursos culturals i d’oci entre la joventut.
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6. DIAGNÒSTIC

En  aquest  apartat  pretenim   ofereixer  la  informació  general  de  la  demografia  de  la

Mancomunitat  a  través  de  les  dades  extretes  de  diferents  fonts  públiques,  com  són

l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el portal d’Informació de la Generalitat (ARGOS) i el

portal de Datos Oberts de la Diputació d’Alacant.

6.1. PARTS DEL DIAGNÒSTIC

Presentem  a  continuació  una  aproximació  a  les  diferentes  parts  en  les  que  s’ha

estructurat el procés d’elaboració del diagnòstic del Pla de Joventut de la Mancomunitat

de Serveis Socials Marina Baixa.

Cal tenir en compte que el diagnòstic és una de les parts més extenses i importants del

Pla.  Cal  que el  diagnòstic  siga una ferramenta útil,  en primer lloc per  disposar  d’una

imatge el màxim d’ajustada possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc, útil

com a base sobre la qual assentar el disseny del Pla de Joventut mancomunat, i per tant,

de les actuacions que dirigiran les polítiques de joventut dels propers tres anys.

S’ha dividit en tres grans parts:

 La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut, que inclou:

- Visualització de les polítiques actives.

-Visualització dels recursos humans i econòmics, equipaments, teixit associatiu,

projectes de referència…

-  Informació  que  una  vegada  contrastada  amb  les  dades  resultants  del

diagnòstic, ha de permetre valorar la idoneïtat de cadascuna d’elles.

 La  segona  part  és  l’Anàlisi  de  la  Realitat  Juvenil,  que  recull  les  dades

quantitatives i generals de la Mancomunitat.

 La  tercera  part  són  les  conclusions  del  diàgnostic,  un  extracte  d’allò  més

destacat de cadascuna de les parts del diagnòstic.
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6.2. ANÀLISI DE PRIORITATS

Forma  part  dels  principis  rectors  del  Pla  de  Joventut  mancomunat  2021-2023,

concretament en el de qualitat, prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i

que determinaran en bona mesura la redacció d’aquest Pla.

Tal i com hem anomenat, la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, ha començat

a treballar en polítiques de joventut recentment, per tant aquest I Pla parteix d’aquestes

polítiques.

Amb les dades disponibles, el coneixement de les necessitats del col·lectiu jove extretes

de les enquestes, les possibilitats que ofereixen les regidories de joventut són suficients

per determinar quines han de ser les prioritats de les polítiques de joventut.

En primer lloc, el I Pla de Joventut s’ordena amb els següents objectius:

- Analitzar el què s’ha fet fins al moment en matèria de joventut.

- Analitzar amb detall la realitat i les necessitats de les persones joves.

- Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de joventut del

territori de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

La seua  finalitat és clara, treballar la plena emancipació i participació de les persones

joves.

Per aconseguir els objectius marcats, treballarem dins de diverses àrees fixades en el

document que estem elaborant:

 Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.

 Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.

 Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.

 Promoure una vida saludable de les persones joves.

 Avançar cap a l’autonomia,  el  desenvolupament personal,  la  participació de les

persones joves.

 Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural

responga als objectius educatius i socialment cohesionadors.

 Avançar  cap a un nou model  de país i  de societat  cohesionada territorialment,

sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
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6.3. RESUM DEL DIÀGNOSTIC

La informació que s’exposa en aquest punt, és un resum del que hem anat fent per a

elaborar el present document.

Dades quantitatives 

Per a poder elaborar aquest Pla de Joventut s’ha realitzat un estudi de la població jove

dels municipis que formen la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa que hem

arreplegat en les següents taules i gràfiques.

La  taula  presenta  la  relació  dels  joves  per  gènere  dels  pobles  que  formen  la

Mancomunitat:

         Taula 1. Relació de joves per gènere dels pobles de la Mancomunitat (2021)

MUNICIPIS HOMES DONES TOTAL

Beniardà 13 16 29

Benifato 14 14 28

Benimantell 36 39 75

Bolulla 28 33 61

Callosa d’en
Sarrià 796 777 1673

Confrides 19 15 34

El Castell de
Guadalest 15 22 37

Polop de la Marina 415 489 904

Tàrbena 50 55 105

TOTAL 1386 1460 2846
FONT: INE, elaboració pròpia

Tal i com podem observar el total de la població jove és de 2.846 persones (any 2021),

dels quals 1.386 són homes i 1.460 són dones;  distribuïdes en 9 municipis, dos dels

quals compta amb pedanies l’Abdet, que pertany a Confrides i Xirles, que pertany a Polop

de la Marina.

Com ja hem pogut veure en l’apartat d’ubicació el total de la població de la Mancomunitat

Marina Baixa és de 15.068 habitants (any 2021) i el total de població jove és de 2.846

persones. Per tant, aquesta població suposa el 18,89% de la Mancomunitat.
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                  Gràfica 11. Població jove de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa (2021)
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Taula 2. Relació de joves per franja d’edat i gènere dels pobles de la Mancomunitat (2021)

MUNICIPIS

HOMES DONES
TOTALTRAMS D’EDATS TRAMS D’EDATS

12-18 19-24 25-30 12-18 19-24 25-30

Beniardà 7 4 3 9 2 4 29

Benifato 7 4 6 5 6 0 28

Benimantell 9 12 17 9 14 14 75

Bolulla 8 11 7 11 14 10 61

Callosa d’en Sarrià 274 231 245 329 262 232 1573

Confrides 6 4 10 3 2 9 34

El Castell de
Guadalest 5 3 6 4 8 11 37

Polop de la Marina 218 112 148 182 117 127 904

Tàrbena 17 17 20 23 15 13 105

TOTAL 551 398 462 575 440 420 2846
 Font: INE, elaboració pròpia

A mode de síntesi,  elaborem el següent gràfic en el  que incluïm el  total  de joves per

franges d’edat (12-18 anys, 19-24 anys i 25-30anys).

POBLACIÓ JOVE DE 12 A 30 ANYS

HOMES 

DONES48,70% 51,30%
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Tenint:

 De 12 a 18 anys: 1126 persones.

 De 19 a 24 anys: 838 persones.

 De 25 a 30 anys: 882 persones.

                       Gràfica 12. Població juvenil per franges d’edat (2021)

        Font: INE, elaboració pròpia.

Dades Genèriques

En termes generals, els pobles analitzats han patit un descens generalitzat en el nombre

de joves, a causa de l’envelliment general de la població. Si bé és cert, que segons el

municipi  trobem algunes  particularitats.  En  aquest  sentit,  els  dos  municipis  amb més

població (Callosa d’en Sarrià i Polop de la Marina) mantenen un índex de població jove

més similar als comarcals. En canvi, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Confrides,

El Castell de Guadalest i Tàrbena tenen un índex de població jove molt per davall de la

mitjana comarcal  i provinicial. Hem de tenir en compte que són pobles que estan situats

en terreny  muntanyós i que la població jove, quan s’emancipa, sol anar a viure a les

ciutats colindants.
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Dades immigració

A continuació  mostrem els  resultats  de  l’estudi  de  la  població  segons  la  nacionalitat

(espanyols/estangers) tant a nivell de municipi com de Mancomunitat. Les dades les hem

extret de la pàgina web de la Diputació d’Alacant, actualitzades segons l’INE (2019).

                                    Gràfica 13. Població per municipis segons nacionalitat (2019).

       Font: Diputació d’Alacant amb dades de l’INE, Elaboració pròpia.

                                Gràfica 14. Taxa per municipis d’espanyols i estrangers (2019).

    Font: Diputació d’Alacant amb dades de l’INE, Elaboració pròpia.
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Com podem observar, a nivell de municipis, el nombre d’habitants  espanyols és major

que el d’estrangers; però, trobem el cas de Bolulla que quasi té la mateixa quantitat de

persones espanyoles que estrangeres.

Un altre aspecte que destaquem al  veure els gràfics és que, els estrangers en major

quantitat trien instal.lar-se en Bolulla i Tàrbena i els espanyols en els pobles que formen la

Vall de Guadalest (Beniardà, Benifato, Benimantell, Confrides, El Castell de Guadalest) i

Callosa d’en Sarrià i Polop de la Marina, que són els dos nuclis urbans més grans dels

municipis que formen la Mancomunitat  de Serveis Socials Marina Baixa.

Ara passem a mostrar, dades generals d’habitants de la Mancomunitat de Serveis Socials

Marina Baixa. Els nou municipis que formen la Mancomunitat tenen un total de 14.663

residents. Dels quals 11.204 són espanyols (76,41%) i 3459 són estrangers (23,59%). Per

a que quede de manera visual hem elaborat dos gràfics on representem aquestes dades.

Gràfica 15. Població total de la Mancomunitat segons nacionalitat espanyola/estrangera (2019).

      Font: Diputació d’Alacant amb dades de l’INE, Elaboració pròpia.
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Gràfica 16. Taxa d’espanyols/estrangers residents en la Mancomunitat (2019)

  

  Font: Diputació d’Alacant amb dades de l’INE, Elaboració pròpia.

A nivell d’ensenyança

Respecte a l’educació, els joves de la Mancomunitat  de Serveis Socials Marina Baixa

assisteixen a dos IES matriculats per proximitat al nucli urbà que compta amb tots els

serveis. Els joves de Confrides, Benifato, Beniardà, Benimantell i El Castell de Guadalest

assisteix a l’IES La Nucia (al municipi veí, i que no entra dins de la Mancomunitat) que

també té alguns alumnes de Polop de la Marina (encara que poca quantitat perquè eixe

municipi perteneix a Callosa d’en Sarrià). Els joves de Polop de la Marina, Callosa d’en

Sarrià, Bolulla i Tàrbena van a l’IES Rodolfo Llopis situat en la localitat de Callosa d’en

Sarrià.

En quant a nombre d’alumnes i informació rellevant de l’IES La Nucia, elaborem un gràfic

amb les dades sobre l’alumnat matriculat en l’ESO, batxillerat, i alumnes estrangers que

pertanyen a aquest IES. Remarcar que actualment sols atenen a joves dels municipis de

Confrides, Benimantell, Benifato, Beniardà i Polop de la Marina, ja que La Nucia i Callosa

d’en Sarrià tenen escoles privades/concertades molt demandades per famílies d’esta part

del  Vall.  Com són,  el  centre  privat  d’ensenyança Almedia  en Callosa d’en  Sarrià  i  el

col·legi britànic Elian’s en La Nucia.

TAXA D'ESPANYOLS I ESTRANGERS RESIDENTS 
        EN LA MANCOMUNITAT MARINA BAIXA

Taxa d’espanyols

Taxa d’estrangers

76,41%

23,59%
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      Gràfica 17. Total d’alumnes de pobles de la Mancomunitat que assisteixen a l’IES La Nucia.

      Font: Dades cedides per l’IES La Nucia (Curs 2020/2021), Elaboració pròpia.

Comentant el gràfic, anotem que a l’IES La Nucia, assisteixen un total de 103 habitants de

la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, repartits de la següent manera:

 78 alumnes matriculats en l’Educació Secundària Obligatòria.

 12 alumnes matriculats en Batxillerat.

 4 alumnes matriculats en Formació Professional Bàsica.

 9 alumnes matriculats en Qualíficació d’Educació Física (Curs preparatori

per a fer una prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà).

Dels 94 alumnes 26 són d’origen estranger.

Respecte  a l’IES Rodolfo  Llopis  de  Callosa d’en  Sarrià  compta  amb un total  de  586

alumnes. En aquest cas, tots residents  en pobles de la Mancomunitat de Serveis Socials

Marina Baixa.
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 Gràfica 18. Total d’alumnes matriculats en l’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià.

  

  Font: Dades cedides per l’IES La Nucia (Curs 2020/2021), Elaboració pròpia.

En  aquest  centre,  IES  Rodolfo  Llopis,  assisteixen  un  total  de  602  habitants  de  la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, repartits de la següent manera:

 406 alumnes matriculats en l’Educació Secundària Obligatòria.

 81 alumnes matriculats en Batxillerat.

 115 alumnes matriculats en Cicles Formatius.

Dels 602 alumnes  97 són d’origen estranger.

Entrevistes i enquestes.

Per a elaborar aquest I Pla supramunicipal de Joventut i amb la finalitat de poder realitzar-

lo,  hem  fet  dos  tipus  d’enquestes.  Una  a  professionals  de  joventut  (regidors-res,

informadors claus,  personal  d’empreses que ofereixen serveis  per a la Joventut  de la

Mancomunitat), i l’altra, als joves (dins de l’IES Roldofo Llopis).
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 Regidors/-res de Joventut  : Després d’enviar  l’entrevista dissenyada en el seminari

“Elaboració de ferramentes per al  diàgnostic de la realitar juvenil”  (Doc. 0.2.)  al

personal  polític  dels  Ajuntaments  que  formen  la  Mancomunitat,  hem  rebut

contestació de:

 Regidora de Joventut de Benimantell.

 Regidor de Joventut de Tàrbena.

 Regidor de Joventut de El Castell de Guadalest.

 Tècnica de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa  : La tècnica de Joventut de la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa ompli l’entrevista dissenyada en el

seminari “Elaboració de ferramentes per al diàgnostic de la realitar juvenil” (Doc.

0.1.).

 Tècnica de Joventut de Callosa d’en Sarrià  : La tècnica de Joventut de l’Ajuntament

de Callosa d’en Sarrià ompli l’entrevista dissenyada en el seminari “Elaboració de

ferramentes per al diàgnostic de la realitar juvenil” (Doc. 0.1.).

 Informadors claus  : hem fet arribar als professionals en els quals hem fet activitats

per a joves l’entrevista dissenyada en el seminari “Elaboració de ferramentes per al

diàgnostic de la realitar juvenil” (Doc. 2.2.).

 Responsables de l’empresa Azimut.

 Responsable del Centre d’estudis Signe.

En l’apartat d’annexos mostrem aquestes entrevistes.

Enquestes als joves (12 a 17 anys) de l’IES Rodolfo Llopis (de 1r a 4t d’ESO, Batxillerat i

Cicles formatius). Hem recollit  un total  de 231 enquestes de les quals ens quedem la

mostra:

Xics Xiques

Estudiant el seu curs 50 50

Estudiant fora del seu curs 15 15
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Enquestes als joves de 18 a 30 anys: Ens a costat molt més tindre accés a aquesta franja

d’edat, encara que ho hem intemptat possant-nos en contacte amb totes les associacions

dels pobles que formen la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa sense obtindre

un gran nombre de respostes, en total 8, que desglosem de la següent forma:

Xics Xiques

Estudiant el seu curs 5 1

Estudiant fora del seu curs 0 0

Ni treballa ni estudia 0 0

Treballa 0 2

6.4. CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC

Després de treballar  amb les dades que hem aportat  en l’anàlisi  de les polítiques de

joventut, i les dades de l’anàlisi de la realitat juvenil, estem en disposició de presentar les

conclusions del diagnòstic. L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar

d’un retrat robot de les persones joves o de les polítiques de joventut de la Mancomunitat

de  Serveis  Socials  Marina  Baixa,  sinò  destacar  aquells  aspectes  que  més  incidència

tenen en la població jove i que han de ser objecte d’anàlisi d’aquest propi Pla de Joventut

per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del col·lectiu jove.

Cal  tenir  en  compte  que les  conclusions són tan  sols  un  abstracte  del  conjunt  de  la

informació  recollida  al  diagnòstic.  Per  entendre  el  resultat  d’aquesta,  així  com  les

conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra manera es

podria tractar d’una visió parcial.

Aquestes serveixen per a marcar prioritats per als propers anys en l’acció supramunicipal

en relació a la població juvenil del territori de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina

Baixa. Per a extraure les conclusions que presentem s’han contrastat  les dades recollides

a l’anàlisi de la realitat juvenil (dades quantitatives, dades genèriques i resultats de les

enquestes),  amb  les  dades  de  l’anàlisi  de  les  polítiques  de  Joventut  (enquestes  al

personal  polític  de  Joventut,  informadors  claus,  i  personal  d’empreses  dedicats  a  fer

activitats juvenils als municipis).
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A continuació realitzem un recull de les principals conclusions, tendències i orientacions

de futur, organitzades per àmbits d’anàlisi.

Àmbit educació/formació

Definició de la problemàtica

Falta d’oferta pel que fa a l’educació no formal (extraescolars destinades a
joves)

Polítiques que volem aportar

- Curs de monitor/a de temps lliure.
- Curs de director d’activitats de temps lliure.
- Oferta municipal d’activitats/tallers mensuals.
- Participació a través de corresponsals juvenils.

Font d’informació

- Enquestes.
- Grups de corresponsals.
- Entrevistes.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.

Definició de la problemàtica

Col·lectiu de 16 a 19 anys desvinculats del sistema educatiu i laboral

Polítiques que volem aportar

- Servei d’informació i orientació al Punt Jove/Ajuntaments.
- Informació del programa de Garantia Juvenil.
- Inscripcions dels joves al programa de Garantia Juvenil.
- Informació d’ajudes laborals EMPUJU-ENCUJU.
- Difusió de programes formatius a través de les xarxes socials, webs 
municipals, web de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

Font d’informació

- Enquestes.
- Grups de corresponsals.
- Entrevistes.
- Grup de joves que assiteix en la educadora de medides judicials.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.
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Àmbit laboral

Definició de la problemàtica

- Pocs joves vinculats al servei LABORA.
- Poca informació de les possibilitats d’insersió laboral a la població juvenil.

Polítiques que volem aportar

- Difusió a través de les xarxes socials, web municipals, web de la 
Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa de les ofertes de treball de 
LABORA tant dins de la Mancomunitat com de pobles limítrofs.
- Assessorament i Orientació laboral a través de l’Educador Social de la 
Mancomunitat.
-  Inscripcions dels joves a LABORA.
- Jornades d’orientació laboral.

Font d’informació

- Enquestes.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.

Definició de la problemàtica

- Els joves tenen dificultats per a entrar al món laboral (16 a 18 anys).
- Millorar la oferta de cursos ocupacionals adreçats a joves desempleats.
- Falta de formació complementària per a joves.
- Falta de projectes d’inserció laboral per a joves.

Polítiques que volem aportar

- Servei d’informació i orientació al Punt Jove/Ajuntaments.
- Informació del programa de Garantia Juvenil.
- Inscripcions dels joves al programa de Garantia Juvenil.
- Difusió d’ofertes de treball tant dins com fora de la Mancomunitat.
- Difusió de programes formatius a través de les xarxes socials, webs 
municipals, web de la Mancomunitat de Serveis Socials  Marina Baixa.

Font d’informació

- Enquestes.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.
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Àmbit oci i temps lliure

Definició de la problemàtica

- Tot i l’existència d’activitats lúdico-festives, aquestes no arriben a totes les
franges d’edat de les quals s’ocupa la joventut (12-30 anys).

Polítiques que volem aportar

- Programacions conjuntes amb altres àmbits (cultura, educació, 
mediambient).
- Programacions a nivell municipal (en festes locals)
-Programacions anuals d’activitats (segons el municipi se’n faran més o 
menys) atenent a la població juvenil i època de l’any.

Font d’informació

- Enquestes.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.

Definició de la problemàtica

- Poca oferta d’oci adreçada als joves al llarg de l’any.

Polítiques que volem aportar

- Programació Jove.
- Activitats adreçades al públic juvenil durant tot l’any (atenent també a la 
infantessa ja que al tractar-se de municipis tant menuts a les activitats també 
tenim presència d’aquest col·lectiu).
- Programacions conjuntes.

Font d’informació

- Enquestes.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.
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Àmbit participació/associacionisme

Definició de la problemàtica

- Necessitat de creació d’espais de participació estables per tal que els joves
puguen desenvolupar les seues propostes, més ellà de ser entitat, l’únic poble
que té Punt Jove és Callosa d’en Sarrià.

Polítiques que volem aportar

- Procés participatiu del Pla de Joventut.
- Acompanyament per part dels referents municipals per realitzar les seues 
propostes (detecció de necessitats).

Font d’informació

- Enquestes.
- Corresponsals juvenils.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.

Definició de la problemàtica

- Entitats juvenils amb necessitat de relleu generacional.
- Entitats juvenils molt específiques.
- Poca participació jove en les entitats juvenils.

Polítiques que volem aportar

- Procés participatiu del Pla Jove.
- Suport i assessorament a entitats (detecció de necessitats).

Font d’informació

- Enquestes.
- Corresponsals juvenils.
- Entrevistes.
- Encontres amb joves.
- Encontres amb personal polític de joventut.
- Encontres amb professionals de joventut.

6.5. PROCÉS PARTICIPATIU

El present I Pla supramunicipal de Joventut de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina

Baixa, inclou el caràcter participatiu, tant en el disseny com en la seua elaboració, es per

tot açó que la incorporació de la estratègia Fòrum Jove al pla condiciona el diagnòstic a

través de la investigació en acció participativa.
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La participació juvenil en el pla busca empoderar a la població jove en la vida política i

cívica. L’objectiu del desenvolupament de la participació activa de les persones joves  de

la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa persegueix empoderar i dotar d’espais

de  diàleg  amb  altres  agents  socials  per  a  que  enriquerisquen  la  seua  perspectiva

personal.

L’objectiu general d’aquest diagnòstic participatiu consisteix en la elaboració de propostes

per  part  de  la  joventut  de  la  Mancomunitat  de  Serveis  Socials  Marina  Baixa  per  a

incorporar-les al  document que establisca les condicions generals i  particulars,  amb la

finalitat de crear contingut i donar forma a les activitats de i per a la joventut mitjançant el

procés participatiu d’un Fòrum Jove.

Introducció

Un Fòrum Jove és un procés participatiu, de debat i educatiu que busca empoderar a la

població  juvenil  incorporant  les  seues  inquietuds,  deliberacions  i  voluntats  en  les

polítiques del municipi, de la comarca o de la mancomunitat. Aquest procés va dirigit a les

persones joves, pel que les edats estan compreses entre els 12 i 30 anys.

Es poden distinguir quatre objectius fonamentals d’estos processos:

-  Transformar  a  l’habitant  en  ciutadà/ana,  fent-li  partícep  de  la  transformació  i

millora del municipi.

- Transmitir la idea de la responsabilitat individual i col·lectiva amb el territori. Així

com a estimular les actituds positives i propositives de les persones joves.

-  Fomentar  la  importància  de  la  participació  activa  des  de  la  base  i  de

l’associacionisme.

- Crear a través de les propostes obteses en el Fòrum Jove, accions que s’ajusten

a les necessitats actuals i futures de la població jove.

En poques paraules, es pretén empoderar a la joventut de la Mancomunitat de Serveis

Socials Marina Baixa, fer-la partícep de les decisions que es prenen en el seu municipi i

promoure un teixit associatiu fort.
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Aquestes idees s’assenten sobre quatre pilars fonamentels:

INFORMAR CONSULTAR INVOLUCRAR EMPODERAR

Proveir a la
ciutadania

d'informació
objectiva i útil, de

manera que li
permeta entendre

la realitat.

Obtindre
informació de la
ciutadania per a
realitzar anàlisi,

plantejar
alternatives o

prendre decisions
en l'esfera pública.

Treballar
directament amb la
ciutadania, recollint
les seues opinions.

Que la població
jove tinga veu i

també vot.

Deixar en mans de
les persones joves

la decisió final
sobre les
qüestions

públiques. Que
tinguen poder
d'organització,

petició i
convocatòria.

La  participació  ciutadana és  una  ferramenta  fonamental  per  a  la  governança  de

qualsevol territori. Per a que es produïsca una participació real cal que s’impliquen tots els

agents  (stakeholder)  del  municipi  (o  mancomunitat),  coordinant  esforços  i  poteciant

sinèrgies. D’aquest mode, la participació ciutadana és el vehicle per a la integració de les

inquietuds,  necessitats  o  expectatives  individuals  en  la  gestió  del  bé  comú  i  de  les

polítiques públiques.

En el context actual, apostar i impulsar els processos participatius en totes les esferes

públiques del territori permet incrementar la qualitat de vida de la ciutadania, ja que es fan

partícips en el desenvolupament i en la presa de decisions de les polítiques públiques.

Incorporar inquietuds i expectatives en matèria d’espais i equipaments públics, foment de

treball,  educació  no  formal  o  iniciatives  culturals  incrementa  l’arrelament  i  un  major

progrés de la mancomunitat en el seu conjunt.

Els actors municipals (edils, personal tècnic, etc.) i la ciutadania podran trobar en aquest

document els resultats obtesos en el I Fòrum Jove portat a terme, abordant les situacions

d’eixida, identificant les necessitats i  solucions propostes per les persones participants

involucrades, així com els mètodes utilitzats.
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Diseny

Context

Com  s’ha  explicat  anteriorment,  a  través  del  Fòrum  Jove  es  busca  empoderar  a  la

població jove en la vida política i cívica. L’objectiu del desenvolupament de la participació

activa  de  les  persones  joves  de  la  Mancomunitat  de  Serveis  Socials  Marina  Baixa

persegueix empoderar i  dotar d’espais de diàleg amb altres agents socials  per  a que

enriquesquen la seua perspectiva personal.

L’objectiu general d’aquest diagnòstic participatiu consisteix en plasmar les necessitats de

la joventut i, a la vegada, reflexar les seues propostes per a millorar la qualitat de vida de

la  Mancomunitat.  D’aquesta  manera,  es  pretenen crear  activitats  de  joventut  per  a  la

joventut.

D’aquest  mode,  el  Fòrum Jove serà  el  vincle  entre  la  voluntat  juvenil  i  les  polítiques

públiques,  la  ferramenta  d’empoderament  més  potent  que  la  Mancomunitat  posa  a

disposició de la joventut. A través del Fòrum Jove, les persones joves podran exposar les

seues inquietuds i demandes per a que es convertisquen en actors amb poder de decisió

en la transformació del punt jove.

Per tant, el present document preten explicar el procés participatiu realitzat en Callosa

d’en Sarrià (lloc on es troba la sede de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa).

Les fases desenvolupades són:

Fase 0: Definició del procés de participació.

Fase 1: Recollida d’informació.

Fase 2: Disseny i tematització de l’activitat.

Fase 3: Anàlisi dels resultats obtinguts.

Fase 4: Incorporació d’accions.
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Metodologia

El  procés metodològic  es desenvolupa a partir  de  certs  principis  que ajuden a donar

millors resultats en el que fa referència a informació útil. Aquests principis metodològics es

podrien redactar de la següent forma:

➢ Treballar  amb grups naturals  que ja  funcionen  :  s’identificaran en primer  lloc

aquests  grups,  a  través  d’un  mapa  de  grups  i  activitats  juvenils  del  municipi.

L’objectiu serà doncs, involucrar en el procés participatiu a estos grups de joves

que ja es reuneixen habitualment en certes esferes socials i espacials.

➢ Visualitzar iniciatives i grups de joves nous  : fer participar a persones i/o grups

que  habitualment  no  participen  en  aquestes  dinàmiques.  Serà  necessari

implementar plantejaments metodològics que ajuden a trencar la invisibilitat de la

joventut en el territori.

➢ Estimular  la  participació  dels  i  les  joves  en  els  processos participatius    a

través  d’una  amplia  difusió  per  diferents  mitjans  del  procés  (xarxes  socials,

contacte amb lídera, xarrades en IES, etc.).

➢ Crear  xarxes  de  grups  de joves que  reflexionen col·lectivament  sobre les  

problemàtiques juvenils en la Marina Baixa i sobre la manera de contestar-lis. Tot

amb  la  idea  d’adaptar  al  màxim  els  interessos  i  a  les  necessitats  reals  de  la

població juvenil del municipi al procés participatiu.

➢ Crear  comunitat  .  La  pretensió  serà,  en  últim  lloc,  que  aquest  procés  inicie

dinàmiques de treball i funcionament que s’amplien més allà de la finalització del

procés de participació. Es tractava de generar, en la mesura del possible, captació

de líders juvenils en el municipi per a que s’involucren en les polítiques municipals.

A continuació, s’expondrà els mètodes de participació ciutadana que s’han aplicat en el

Fòrum Jove de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

Per al desenvolupament del I Fòrum Jove s’ha decidit utilitzar tècniques de participació

orientades en l’obtenció de resultats consensuats a través de dinàmiques integrals.
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En aquest cas, les dinàmiques seleccionades van ser: per un costat, ‘l’eix de l’oci?, i per

altre  costat,  una  anàlisi  FOAR.  Per  mitjà  d’aquestes  tècniques,  es  preten  afavorir  la

col·laboració i la cooperació de totes les persones assistents. D’aquesta forma, totes elles

poden opinar, exposar els seus problemes, plantejar  possibles solucions i debatre sobre

la viabilitat de la seua aplicació en la realitat, a l’igual que poden involucrar-se durant la

posta en marxa de les accions, en l’avaluació i el seguiment.

El joc de l’oci

Aquesta dinàmica es basa en la classificació de variss subtipus d’oci segons el grup d’oci

al que pertanyen. És a dir, es va preparar un tauló en blanc, el qual tenia dibuixat un eix

en el que apareixien tres tipus d’oci:  cura personal, social  i  relacional. Els participants

debien definir cada tipus d’oci i ubicar deu targetes (en les que apareixien subgrups d’oci)

en l’eix.

Esta dinàmica es va plantejar  com una primera toma de contacte,  per a conéixer les

activitats que realitzen les persones joves en el seu temps lliure, què tallers o activitats els

agradaria  realitzar,  què  oferta  tenen  en  el  municipi,  etc.  Així  doncs,  per  mitjà  d’esta

activitat es consegueix el debat sobre certs temes, que les persones participants compten

les seues vivències , reflexionen, etc.

Esta dinàmica proporciona un component visual molt important. Així mateix afavoreix que

les persones participants  poden analitzar les idees dels seus companys i opinar sobre

elles.

Viatjant per la Mancomunitat

Esta  dinàmica està  basada en l’anàlisi  FOAR (Fortaleses,  Oportunitats,  Aspiracions i

Resultats), és a dir, s’analitza cada municipi que conforma la Mancomunitat de Serveis

Socials Marina Baixa seguint els següents apartats:

- Fortaleses → Aspectes positius del municipi.

- Oportunitats → Aspectes que es puguen potenciar.

- Aspiracions → Millores o transformacions que es vulguen aconseguir (mig/llarg termini).

- Resultats → Accions o propostes  per aconseguir els objectius propostos en les altres

categories.
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Es  van  preparar  quatre  taulons  en  blanc  i  es  van  agrupar  els  municipis  amb

característiques sociodemogràfiques similars per a portar a terme l’anàlisi.

Preparatius

Portar a terme un Fòrum Jove en la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, va

necessitar d’una sòlida gestió amb l’empresa externa LIKERT i una forta coordinació entre

la població jove i els Ajuntaments. Esta unió és clau per a possibilitar la participació de la

joventut  i  la  corresponsabilitat,  en  qüestions  que  són  rellevants  per  al  seu

desenvolupament i empoderament en el territori.

Per  a  portar  a  terme la  recopilació  de  la  informació  rellevant  per  a  la  realització  del

diagnòstic,  s’ha buscat  des del  principi  la  col·laboració de personal  tècnic  i  polític  de

l’Ajuntament.

El  primer  pas  va  ser  arreplegar  informació  sobre  els  municipis  que  conformen  la

Mancomunitat. Així doncs, es van portar a terme reunions d’organització, preparació de

materials, arreplegada d’informació sobre la realitat existent del municipi, etc. Tot açò va

ajudar a crear les bases i a preparar en detall el procés participatiu.

Així  doncs,  en  les  reunions  de  preparació  del  Fòrum Jove,  es  van establir  les  línies

d’actuació del projecte i els eixos que es volien tractar. Així mateix, es van tematitzar les

dinàmiques  i  es  van  consensuar  cadascuna  de  les  preguntes  elegides  per  al

desenvolupament del Fòrum, d’aquesta manera tots van ser partícips, formant part del

procés de creació del procés participatiu.
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Cal  tenir-se  en  compte  que  la  implicació  de  l’organització  de  la  Mancomunitat  és

fonamental per al foment i la promoció  dels processos participatius, ja que coneixen de

primera mà el teixit social i actiu del territori. Així mateix, saben què procediments deuen

utilitzar per arribar a la ciutadania. Per aquesta raó, va ser la pròpia organització de la

Mancomunitat qui es va encarregar de la convocatòria i de movilitzar a la població jove.

Finalment el Fòrum Jove va ser realitzat el dia 15 d’octubre a les 17h en el Punt Jove de

Callosa d’en Sarrià. Eixe mateix dia, abans de l’arribada dels participants, es van preparar

els  taulons,  es  van  comprar  els  materials  de  papereria  necessaris,  els  refrigeris  del

descans, etc.

Desenvolupament d’activitats participatives

Activitats i participants

Per a portar  a  terme el  procés de participació juvenil  en la  Mancomunitat  de Serveis

Socials Marina Baixa, es va plantejar elaborar un Fòrum Jove amb dos fases. En primer

lloc, l’eix d’oci, que funciona per a saber el tipus d’activitats que els agrada  a les persones

joves i  els  prepara per  a  la  següent  activitat,  l’anàlisi  FOAR,  on es  volen  aconseguir

accions més concretes per a la Mancomunitat.

En tot  moment  s’ha  fomentat  la  reflexió  juvenil  i  s’ha  volgut  conéixer  la  opinió  de  la

joventut sobre certs temes bàsics per al desenvolupament personal i del municipi. Gràcies

a estes activitats s’ha arribat a informació amb la que abans no es contava i que sense

dubte,  resulta  de  gran  importància  i  interés  per  adecuar  les  polítiques  públiques  en

matèria de joventut a la realitat de la joventut de la Mancomunitat.

Fitxa tècnica Fòrum Jove

15 d’octubre de 2021
Punt Jove

(Callosa d’en Sarrià)
Carretera de Bolulla, n.8

Dirigit a totes les persones 
Joves de la Mancomunitat

de Serveis Socials
Marina Baixa.

FINALITAT

Promoure la participació 
de la joventut.

Conéixer les necessitats de les 
persones joves.

Oferir un espai on poder 
expressar-se.

Fomentar la reflexió de la 
població jove.
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Descripció de les dinàmiques

És molt important, conéixer de primera mà la percepció que té la població jove sobre els

municipis  de  la  Mancomunitat  i  què  accions  els  resulten  útils  per  a  solucionar  estes

situacions. Per aquesta raó, es va portar a terme el Fòrum Jove, per a preguntar-li a la

població jove sobre la situació del territori i sobre les possibles solucions. A través de les

dos tècniques utilitzades en el Fòrum Jove, es va arribar a obtindre dita informació.

El 15 d’octubre, es va convocar el Fòrum Jove amb el suport necessari del departament

de Joventut, que es va encarregar de movilitzar a la població jove del municipi. Finalment

van assitir 7 joves de 14 a 19 anys. Cal destacar que les persones assitents van estar

actives durant tota l’activitat,  cooperant entre ells, mostrant gran voluntat i  creativitat a

l’hora de treballar continguts preparats de l’activitat.

L’equip de treball LIKERT (dos sociòlegs i una mediadora), van organitzar la sala per a

portar  a  terme les  dos  tècniques  de  participació  amb l’objectiu  d’obtenir  els  resultats

esperats.

A les 17h van arribar les persones participants al Punt Jove. Una vegada en la sala, se’ls

va  introduir  la  temàtica  que  anava  a  tractar-se  durant  l’encontre,  es  va  explicar

detalladament la funció d’un procés participatiu, es van realitzar les presentacions i es va

plantejar la primera temàtica.

L’eix de l’oci consisteix en classificar nou subtipus d’oci en tres grans categories d’oci: la

cura personal, l’oci relacional i l’oci social. Les persones participants debien decidir  en

concens ón situar les targetes. 

Les targetes van ser les següents:

- Cultural.

- Oci nocturn.

- Digital.

- Lúdic.

- Actiu/natural.

- Esport.

- Descans.

- Educatiu.

- Creatiu.

- Voluntariat i valors.
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El segon instrument dinamitzador en el  Fòrum Jove que van proposar va ser l’anàlisi

FAOR. És una tècnica que permet observar els factors positius i amb potencionalitat de

cada municipi. Així mateix, permet a les persones participants aportar propostes i accions

concretes que els agardaria que es portaren a terme.

En este cas, es contava en quatre taulos, cada uno corresponia a un grup de municipis

que conformen la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa. Tots els municipis calia

analitzar-los seguint els quatre apartats FAOR.

Resultats

Per a començar el procés de diagnòstic, era fonamental construir una definició base del

que  s’entén  per  participació,  que  arreplegara

creençes, idees i visions de tots els participants

del procés, al ser els destinataris últims de les

actuacions en matèria de polítiques juvenils, com

principals  ciutadans/nes  afectats/ades  per  les

accions que dificulten l’accés a una vida plena i

com a protagonistes del canvi.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies realitza una interessant definició sobre

què és la participació juvenil.
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“Tal com entenem, obrir la participació a la ciutadania en els assumptes públics és

qüestió  de justícia social  perquè afavoreix la igualtat entenem que les decisions i  les

programacions pensades i  reflexionades amb els distints actors socials,  sempre seran

més inclusives, en el sentit que atendran a una major diversitat d’interessos i necessitats,

que fetes per uns pocs; i per supost, sempre afavorirà el desenvolupament de l’autonomia

de les persones, pels processos de reflexió, d’accés a la informació i d’implicació en la

presa de desicions que generen”.

La participació és vista des d’un enfocament social i de drets, com a mitjà per a tenir vides

autònomes i per accedir als drets que com a persones tenim. Dret a l’educació, la salut, la

igualtat, la llibertat i a la presa de decisions de les persones joves. Des del Fòrum Jove es

preten dotar d’esta autonomia i traslladar eixa idea d’unió. A l’igual que posa  a disposició

de les persones joves un espai de debat i de construcció.

En la primera dinàmica es volien classificar subtipus d’oci en tres grans grups. Així va

quedar finalment el panell:

RESULTATS DE LA PRIMERA DINÀMICA

47



Debats i reflexions tratats en la dinàmica

1. Xarxes Socials. L’oci digital va obrir el següent debat: les xarxes socials són una

ferramenta de doble cara, és a dir, té coses positives però també té riscos. No obstant, la

població no està sensibilitzada i s’està normalitzant certes conductes relacionades amb el

món digital que no deuen acceptar-se.

Així mateix, les noves tecnologies estan prenent cada vegada més poder en les nostres

vides, un clar exemple és que actualment són necessàries també en la vida laboral.

Per últim, anyadir  la influència que exerceixen els personatges públics en la vida diària de

les persones joves cada vegada és més intensa. Per a ells i elles són líders de referència.

2. Descans. Relacionant amb aquest tema, trobem la idea de la productivitat. Amb

els valors actuals, els individus senten la necessitat de sentir-se constantment realitzats i

“fent coses”, no obstant, el descans i el temps per a un mateix també és important i es deu

cuidar.

3. S’afirma la necessitat de l’oci educatiu seguint dos vessants. Per un costat, i

relacionat amb el lúdic, “aprendre jugant” amb activitats como  escape rooms. Per altre

costat, es destaca la necessitat d’educació no formal, és a dir, cursos, tallers interessants,

pràctics, útils per al dia a dia, dinàmics , etc. Com pot ser un Fòrum Jove o un taller de

primers auxilis.

4. Voluntariat. Seguint la línia anterior, la necessitat d’implantar el voluntariat de

valors ja que, aquestes activitats són “per a mi però per a la gent”, és a dir,  tracta la

humanitat i el respecte des de la base, és per això pel que cal fomentar-se. Com van

proposar els participants al Fòrum Jove: voluntariat per a dones, amb persones majors,

persones amb diversitat funcional, etc.

5. No reduir tot l’oci a l’oci nocturn i al món de la festa. Així doncs, fomentar les

campanyes  de  sensibilització  de  les  conductes  additives  (alcohol,  drogues,  apostes

esportives, etc.)

6. Ampliar l’oferta de les activitats  creatives i  culturals,  com pot ser el  ball,  la

música, recitals, és a dir, les activitats artístiques.
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En acabar la primera activitat, va arribar el moment de començar a profunditzar mitjançant

la  dinàmica  “un  viatge  per  la  Mancomunitat”  (anàlisi  FAOR).  Esta  activitat  és  un

apropament a les necessitats de les persones joves del municipi i les seues propostes de

millora, tenint en compte les fortaleses, oportunitats i aspiracions de cada municipi.

Les respostes obteses en cada estació van ser les següents:

RESULTATS DE LA SEGONA DINÀMICA

49



Aspectes a destacar

Tots els  municipis  de la Mancomunitat  de Serveis Socials  Marina Baixa presenten un

encant particular: natura, vistes espectaculars, familiaritat, artesania, bonic. No obstant, en

contra trobem principalment la mala comunicació de transport entre municipis.

Conlusions i recomanacions

A continuació  s’intempta  extraure  algunes  conclusions  generals,  seguint  els  objectius

propostos i destacant els resultats significatius del procés participatiu.

• És necessari definir i consensuar un concepte més ampli de la participació  juvenil,

que  el  faja  més  accesible  a  la  resta  de  trams  d’edat,  i  que  en  la  pròxima

convocatòria  puguen participar  més,  creant  així  una major  diversitat  juvenil.  La

percepció per part de l’equip tècnic és que moltes persones joves diuen que hi ha

que ampliar la participació des de la base, des de que són menuts fer una societat

participativa.

• Respecte als problemes i dificultats més persistents per a les persones joves en la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, cap destacar la falta d’activitats

que els atraga i els motive. Així com la mancança d’un centre amb contingut on

poder reunir-se, socialitzar i compartir experiències.

• Les  persones  joves  participants  han  posat  de  manifest  la  mala  gestió  de  la

comunicació  del  transport.  Així  doncs,  és  necessari  buscar  solucions  a  esta

problemàtica en un curt-mig termini, o facilitar algun tipus de messura o acció per a

solucionar-ho temporalment, com pot ser la difusió d’un grup de WhatsApp on els

ciutadans puguen informar dels viatges que realitzen.

• La joventut que va participar en el Fòrum Jove va assenyalar oportunitats i reptes

per a la creació de contingut útil i atractiu per al Punt Jove: dinamitzador juvenil,

organitzar  contingut  pràctic,  tallers,  xarrades (violència de gènere,  salut  mental,

LGTBI+), debats, etc. Un lloc on poder socialitzar, una alternativa saludable.

• Necessitat d’un teixit associatiu, és a dir, els participants remarcaren la necessitat

d’una associoació juvenil o de corresponsals juvenils, que puga actuar com a grup

de referència per a les demés persones joves de la Mancomunitat. Per a lograr

estos punts, és necessari seguir treballant els processos participatius, com pot ser

Fòrum Jove, processos participatius, diàleg estructurat, etc.
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7. DISSENY DEL PLA DE JOVENTUT

7.1. TEMPORALITZACIÓ

El desenvolupament i  aplicació del  I  Pla Jove de la Mancomunitat  de Serveis Socials

Marina Baixa té un caràcter procesual i es realitzarà al llarg dels propers 3 anys que dura

l’Estratègia Valenciana de Joventut (2020-2023).

Accions Temporalització
estimada

Diagnòstic de la situació en la que es troba la
Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa

Juliol de 2019-
Novembre de 2020

Elaboració del I Pla supramuniciapal de Joventut
(Esborrany)

Feber-Setembre
2021 

Elaboració del Pla Jove definitiu Octubre-Març de
2022

Aprovació del I Pla Supramunicipal de Joventut de la
Mancomunitat de Serveis Socials  Marina Baixa

Abril de 2022

Desenvolupament i execució del I Pla Jove Març de 2022 fins
a Setembre de

2023

Avaluació final del I Pla supramunicipal de Joventut Octubre de 2023

7.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ

Les línies estratègiques d’aquest I Pla supramunicipal de Joventut de la Mancomunitat de

Serveis Socials Marina Baixa deriven tant de les que marca la Llei de Polítiques Integrals

de Joventut de la Generalitat Valenciana com dels que marca l’Estratègia Valenciana de

Joventut (2019-2023), que són els següents:

-  Integralitat,  transversalitat  i  proximitat:  integral perquè  exposem  el  seu  conjunt

d’actuacions en aquest document programàtic. Transversal perquè ens ocuparem de tots

els  àmbits  que  afecten  a  la  vida  dels  joves  i  proximitat perquè  volem  despertar  el

sentiment de pertinença i comunitat.

- Perspectiva de gènere i feminismes: La igualtat de gènere i la transformació social per a

garantir l’igualtat d’oportunitats i reconeixement de les diferències de totes les persones

joves.
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- Participació, cooperació i codecisió: S’ha tingut en compte l’opinió, necessitat, demandes

dels joves a l’hora de redactar  aquest  document.  Consensuant així  els aspectes més

rellevants i que es treballaran al llarg de la seua execució.

- Igualtat en la diversitat o solidaritat generacional: volem arribar a tot el territori que forma

la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, i ens ocuparem de totes les etapes

vitals.

- Inclusió activa i efectivitat de drets: donant una igualtat d’oportunitats.

-  Avaluabilitat: tots els programes i les mesures estaran subjectes a criteris d’avaluació

que faça possible la comparació entre ells i de ells mateixa al llarg del temps.

7.3. OBJECTIUS

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

problemàtiques plantejades pels joves, opinions dels municipis i  agents socioeducatius

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

respondre-hi,  així com realistes i assolibles al territori en que anem a implantar el Pla

supramunicipal  de  Joventut.  I  tenin  en  compte  la  població  juvenil  i  recursos de cada

municipi. 

Els objectius que ens proposem són els següents:

 Donar resposta a les necessitats dels joves.

 Possibilitar l’aproximitat entre la joventut i les institucions.

 Afavorir l’inserció dels joves en situació de desavantatge en la societat.

 Treballar  interdepartamentalment,  evitant  el  desenvolupament  d’accions  sense

criteris definits i sense coordinació.

 Motivar la participació dels joves en condicions d’igualtat.

 Promoure  iniciatives  que  milloren  l’inserció  laboral  des  de  la  Mancomunitat  de

Serveis Socials Marina Baixa.

 Promoure  el  control  de  serveis,  activitats  i  estructures  per  als  joves  que

garantisquen un nivell idoni de qualitat.
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7.4. EIXOS D’INTERVENCIÓ

Els eixos d’intervenció d’aquest I Pla supramunicipal de Joventut, atenen a l’estructura

dels documents extrets del seminari “Elaboració de ferramentes per al diagnòstic de la

realitat juvenil” impartit per l’IVAJ d’abril a juliol de 2019 i a les entrevistes i enquestes

realitzades durant la fase d’elaboració del present document.

Estes àrees d’intervenció estan compostes per una sèrie de programes per a les que es

desenvolupen  mesures  concretes  orientades  a  la  consecució  dels  seus  objectius.

D’aquest mode, les tres àrees d’intervenció consten dels següents programes:

Àrea de promoció juvenil

Programes:
- Activitats d’oci i temps lliure juvenil.
- Instal·lacions juvenils.
- Formació juvenil.
- Informació juvenil.
- Iniciatives juvenils.
- Participació juvenil.

Àrea de transversalitat i emancipació juvenil

Programes:
- Suport a les polítiques d’emancipació juvenil.
- Esport.
- Educació i cultura.
- Participació ciutadana i voluntariat.
- Serveis Socials, família i igualtat d’oportunitats.
- Treball.
- Habitatge.
- Noves tecnològies.

Àrea de col·laboració institucional

Programes:
- Col·laboració amb altres Administracions Públiques.
- Informació sobre programes europeus de joventut.
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7.5. PROPOSTES I ACCIONS

Per a una correcta comprensió de les mesures, les presentem ordenades per àrees 

d’intervenció i programes en els que estructurem el Pla supramunicipal de Joventut de la 

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

Àrea de promoció juvenil

Activitats d’oci i temps lliure juvenil

- Entrevistes a joves sobre necessitats i gustos.
- Avaluació de totes les activitats que es realitzen tant des de la Mancomunitat 
com des de les regidores dels municipis.
- Elaboració de cartells de les activitats.
- Difusió de totes les activitats.
- Suport a les iniciatives dels joves.

Instal·lacions juvenils

- Ús del Punt Jove de Callosa d’en Sarrià i espais multiusos municipals.
- Gestió de “l’Esplai jove”, els dijous a l’IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en 
Sarrià.
- Adequació dels espais a l’hora de realitzar activitats.
- Dinamització del panell jove.

Formació juvenil

- Programes de cursos i formació complementària per a joves.
- Realització d’activitats en tots els municipis de la Mancomunitat de Serveis 
Socials Marina Baixa.
- Coordinació en altres regidories i personal del departament.
- Participació en formació autonòmica i nacional de caràcter juvenil.
- Difusió de les activitats que es realitzen en tota la Mancomunitat en matèria 
juvenil.

Informació juvenil

- Serveis d’informació juvenil a través de les xarxes socials o webs dels 
Ajuntaments dels municipis.
- Esplai jove una vegada a la setmana en l’IES de Callosa d’en Sarrià.
- Actualització del mapa de recursos i activitats per a joves.
- Difusió del I Pla supramunicipal de Joventut de la Mancomunitat de Serveis 
Socials Marina Baixa.
- Elaboració de cartells amb la informació de les activitats juvenils de la 
Mancomunitat.
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Iniciatives juvenils

- Entrevistes a joves sobre necessitats i gustos.
- Recepció de les idees juvenils i coordinar-les en el departament 
corresponent.
- Potenciar les activitats per a que cada vegada hi haja més participació.

Participació juvenil

- Creació de corresponsals juvenils.
- Creació de grups de treball.
- Convocatòries en les associacions juvenils i culturals dels municipis.
- Realització de cursos sobre participació juvenil i voluntariat.

Àrea de transversalitat i emancipació juvenil

Suport a les polítiques d’emancipació juvenil

- Realització de cursos de formació per a joves.
-Tècniques de búsqueda d’ofertes de treball.
- Informació sobre ajudes de suport per a emprenedors.

Esport

- Informació de l’oferta d’activitats esportives.
- Divulgació d’activitats programades per aquesta regidoria tant dins com fora 
de la Mancomunitat: viatges a la neu, rutes senderistes, eixides en bicicleta...

Educació i cultura

- Programació d’espectacles, teatre, cine…
- Activitats medioambientals.
- Manteniment i suport del “Nyespro Rock”.
- Exposició “No em toques el Whatsapp”

Participació ciutadana i voluntariat

- Donar a conéixer les associacions existents en els municipis que formen la 
Mancomunitat.
- Suport als joves que volen crear associacions.
- Guia i seguiment de les associacions creades.
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Serveis Socials, família i igualtat d’oportunitats

- Activitats coordinades amb l’agent d’igualtat de la Mancomunitat.
- Integració de persones amb diversitat funcional dins de les activitats 
programades.

Treball

- Orientació laboral.
- Assessorament en tècniques de búsqueda de treball.
- Actualització setmanal d’ofertes de treball dins de la Mancomunitat i pobles 
limítrofs.
- Apropar formació complementària juvenil.

Habitatge

- Orientació i assessorament sobre ajudes de lloguer/compra d’habitatges.

Noves tecnologies

- Accés gratuït a la xarxa WiFi del Punt Jove.

Àrea de col·laboració institucional

Col.laboració amb altres Administracions Públiques

- Col·laboració amb l’IVAJ, xarxajove.info i INJUVE.

Informació sobre programes europeus de joventut

- Informació sobre el programa Erasmus+ i Eures.

7.6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

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

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

les accions. Cada inici de mes s’hauria de revisar el nivell de compliment dels objectius, i

revisar quines propostes estan portant-se endavant,  quines estan previstes per a més

endavant, i quines no estan tenint-se en compte. Per tant, es necessari establir un sistema

de seguiment amb el qual poder comprovar el seu funcionament durant tot el període i

incorporar sobre la marxa els corresponents elements de correcció amb les modificacions

i ajustos que siguen pertinents.
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Al tractar-se d’un pla trianual, seria molt interessant avaluar amb els joves al menys cada

mig any i seguir aportant noves idees per a futures propostes.

El Pla no pot ser un document fixe, si els mateixos joves s’adonen que alguna acció no els

atrau o no tenen realment eixa necessitat, s’ha de buscar una solució i adaptar-se a les

necessitats reals de la joventut del territori on anem a implantar el Pla supramunicipal de

Joventut.

Per això, es crearà una Comissió de Seguiment del I Pla supramunicipal de Joventut de la

Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa, que s’encarregarà que es complisca el

mateix i estarà integrat per responsables polítics i tècnics de cadascun dels departaments

municipals implicats en el Pla. 

Quedant així:

- Presidenta de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

- Tècnic de Joventut de la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa.

- Regidors/res de joventut dels pobles que formen la Mancomunitat: Callosa d’en

Sarrià,  Polop  de  la  Marina,  Tàrbena,  Bolulla,  el  Castell  de  Guadalest,  Benimantell,

Beniardà, Benifato i Confrides.

- Representants dels departaments municipals que participen en en Pla:  Igualtat,

Esport, Serveis Socials, Cultura i Treball.

- Un representant polític de cadascun  dels grups municipals.

- Un representant del grup de corresponsals juvenils (si existira).

Per a l’avaluació del I  Pla supramunicipal de Joventut de la Mancomunitat de Serveis

Socials Marina Baixa, s’aplicaran els següents indicadors:

 Nombre total d’accions integrades en el Pla.

 Distribució total d’accions per àrees.

 Promoció juvenil.

 Transversalitat i emancipació juvenil.

 Col·laboració institucional.
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 Nombre d’accions executades per àrees.

 Promoció juvenil.

 Transversalitat i emancipació juvenil.

 Col·laboració institucional.

 Grau d’execució per àrees (%).

 Promoció juvenil.

 Transversalitat i emancipació juvenil.

 Col·laboració institucional.

 Grau d’execució total del Pla (%).

7.7. APROVACIÓ DEL PLA JOVE

Aquest Pla supramunicipal de Joventut serà aprovat en el Plenari de la Mancomunitat de

Serveis Socials Marina Baixa, el dimecres 13 d’abril de 2022. En el que estan present tots

els/les alcaldes/sses o els/les seus/es representants legals al saló de plenos de l’edifici de

la Mancomunitat situat Plaça d’Espanya, 14 en Callosa d’en Sarrià.

7.8. CONSIGNACIÓ PRESUPUESTÀRIA

La quantitat total  per a portar a terme les activitats, tallers, formacions presentants en

aquest Pla, té un caràcter orientatiu per a tot el període estimat (2021-2023) i ascendirà a

75.000€, sent aquest aportat per la Mancomunitat, condicionat amb les subvencions de

l’IVAJ (Xarxa Jove i activitats d’Oci Educatiu) i si es possible amb aportacions del pobles

adherits a la Mancomunitat  a través d’altres subvencions com poden ser de Diputació

d’Alacant o IVAJ..

7.9. ANNEXOS

- Annexe I: Fitxa avaluativa per acció.

- Annexe II: Avaluació de les activitats realitzades.
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ANNEX I. FITXA AVALUATIVA PER ACCIÓ

Àrea:

Àmbit:

Acció:

Descripció de l’activitat:

Data de realització:

Lloc de realització:

Avaluació:
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ANNEX II. AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Àrea Àmbit Acció Messura Nivell de 
consecució

Resultat
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