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1.PRESENTACIÓ
La importància de la Joventut en la societat actual i
l'objectiu finalista del nostre Ordenament Jurídic de
promoció de tots els aspectes rellevants d'aquesta, es
posa en funcionament per primera vegada a la Ciutat
de la Vall d'Uixó en un pla de caràcter integral o global
dirigit específicament a les persones joves de la nostra
localitat.
El Pla Local de Joventut de La Vall d’Uixó, pretén ser el
marc de referència que marcarà el contingut i la
implementació de les polítiques de joventut a La Vall
d’Uixó. La manca d’estructura, que el pla ens pot
proporcionar, ha sigut un factor determinant que no
ha permés desenvolupar objectius com els que ens
plantegem a aquest pla.
Tot i que des de diferents àmbits i serveis s’han
desenvolupat accions dirigides a la joventut, aquestes
han quedat diluïdes en el camp funcional de cada
Regidoria. Ara, amb la finalitat d’oferir a les persones
joves millors condicions en el desenvolupament dels
seus respectius projectes de vida, de garantir la
igualtat d’oportunitats i d’estimular l’exercici de la
ciutadania activa, es desenvolupa el I Pla de Joventut
de la Vall d’Uixó.
El present document vol establir els nous fonaments
que permetran construir una àrea de joventut sòlida i
amb prou autonomia per a atendre les necessitats del
conjunt de la ciutadania jove.
És un moment en què a La Vall d'Uixó es viu una època
difícil en l'àmbit laboral. Malgrat els esforços fets per
part dels governs local i autonòmic, que han
aconseguit baixar prou l’atur juvenil (fins a un 30 % en
determinats moments), aquests llocs de treball
corresponen sobretot a contractes de formació, que
donen l’oportunitat de trobar feina en un futur pròxim,
però que no constitueixen llocs de treball estables. 



Aquesta oportunitat de trobar una primera oportunitat laboral més o menys estable
normalment es dona fora del nostre municipi, amb la qual cosa la nostra joventut
tendeix a establir-se fora de la seua localitat, precisament a les poblacions on troben el
seu primer treball estable. Sembla difícil que aquesta situació es vaja a revertir en el
curt i mitjà termini, amb la qual cosa ens cal buscar fórmules que facen atractiu viure a
la nostra ciutat si volem que la ciutadania, sobretot la nostra joventut, no acabe vivint
en municipis veïns. Una de les polítiques possibles implica oferir les condicions perquè
la gent trobe el suficient arrelament per a mantindre la seua residència ací malgrat
treballar fora. A més, l'oferta educativa i d'oci formatiu i enriquidor que siguem capaços
d'oferir a la joventut i a les famílies per als seus fills i filles és un dels aspectes clau en
aquest arrelament.
D'altra banda, la nostra joventut, per a poder desenvolupar les seues potencialitats
integralment necessita participar, associar-se, provar, equivocar-se, opinar, reunir-se,
formar-se, ser amos de les seues decisions, tindre un punts de trobada... La seua
formació integral implica aprendre des de joves a desenvolupar-se en la societat i, per
què no, a influir en ella.
Per a tot això és necessari que la localitat dispose d’un pla local de joventut.

Aquest Pla és, per definició, una proposta d'acció, una proposta pràctica
que aporta un conjunt d'importants avantatges per a aconseguir els
objectius que es marca. Un instrument per al desenvolupament d'una
política que permeta la integració social i professional dels joves de la
nostra ciutat, el reconeixement del valor intrínsec de la joventut com a
etapa d'experimentació i afirmació, amb identitat pròpia i la creació
d'espais adequats per a la seua participació efectiva en la construcció i
transformació de la ciutat.

El document no és una fi en si mateix, sinó que és un instrument que afavoreix la
cohesió i actua com a eina integradora de voluntats per a avançar conjuntament en una
mateixa direcció. 
Pretenem que el I Pla Jove Local siga un pla estratègic de planificació, amb un caràcter
estructural que oriente i articule el conjunt de les actuacions dirigides a la joventut de
la Vall d'Uixó que són realitzades en el municipi. Posseeix avantatges i beneficis, al
mateix temps que suposa un esforç considerable de coordinació entre els diferents
serveis municipals i altres agents socials i comunitaris.
En fi, amb l'execució d'aquest Pla pretenem que els i les joves estiguen satisfets i
satisfetes del seu poble, que perceben que és el lloc que els va donar el millor, per a,
quan arribe el moment, voler criar als seus fills i filles entre nosaltres.          
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Aquesta és la principal eina de cohesió que podem oferir a la nostra societat: la
participació i la implicació dels i les joves en ella. Perquè la millor manera de valorar
qualsevol cosa és viure-la com a pròpia, sentir-la com a teua, fer-la d'un mateix.
Aquesta és la clau d'un futur prometedor, perquè els ciutadans de demà són els joves de
hui.
Així mateix, l'article 48 de la Constitució Espanyola de 1978 explicita que “Els poders
públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural". Açò posa de manifest, la marcada
necessitat, per no denominar compromís, que té l'administració pública (i en aquest cas
l'Ajuntament) de promoure la participació juvenil.
En aquest sentit, la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques
integrals de joventut en el seu article 35 atribueix als ajuntaments diferents
competències, entre les quals es troba:

"realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de
joventut amb un procediment que garantisca la participació, si escau,
dels consells de la joventut, les associacions juvenils i les persones joves
en general del seu àmbit territorial".
Aquest pla serà l'eix vertebrador a partir del qual es planificaran les polítiques de
joventut a la localitat destinades a joves d'entre 12 i 30 anys i des del qual s'atendrà la
diversitat social, econòmica i cultural de la nostra localitat.

05 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



2. MARC NORMATIU

L'Estatut d’Autonomia, atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de
joventut (article 49.1.25) i d'institucions públiques de protecció i ajuda a joves (article
49.1.27). Pel que es refereix a la legislació autonòmica valenciana, tal com s'estableix en
el preàmbul de l'actual Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana, la primera
ordenació de la participació juvenil es troba en la Llei de la Generalitat 8/1989, de 26
de desembre, de Participació Juvenil. En ella apareixen arreplegades les primeres
maneres i formes de participació social: el Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana i els Consells Territorials de la Joventut, d'àmbit local. Ells van ser, i
segueixen sent, els llocs d'experimentació, i per tant d'aprenentatge, dels joves perquè
s'inicien en la participació real en la vida social i política, en el seu àmbit local,
autonòmic i nacional.

L'actual Llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut de la
Comunitat Valenciana respecta i aferma aquestes entitats de participació, garantint la
seua permanència a través dels suports institucionals necessaris per a la seua
efectivitat. Atorga a més, nova configuració i nou paper als municipis a través de
l’article 35 de Competències dels ajuntaments:
Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la normativa
bàsica de règim local i l’autonòmica que puga desenvolupar-la, i dins de les seues
possibilitats, tenen atribuïdes, als efectes del que estableix aquesta llei, les
competències següents:
a) Participar en la planificació en l’àmbit autonòmic de les polítiques juvenils i impulsar
les actuacions que es duguen a terme al municipi.
b) Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l’àmbit municipal, de
conformitat amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d’aconseguir els
objectius de la planificació global, establisca l’EVJ.
c) Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.
d) Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de joventut amb un
procediment que garantisca la participació, si escau, dels consells de la joventut, de les
associacions juvenils i les persones joves en general del seu àmbit territorial.
e) Elaborar, si escau, programes i accions d’àmbit municipal que faciliten l’autonomia 

2.1 ÀMBIT AUTONÒMIC
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personal de la joventut i que promoguen hàbits de vida saludables i actituds
responsables, solidàries i de respecte a la diversitat, d’acord amb la planificació global.
f) Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació i
d’oci educatiu, d’acord amb les necessitats de la localitat.
g) Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la
infància, l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau,
dinàmiques de desigualtat.
h) Promoure la creació d’equipaments i espais públics per a la joventut.
i) Desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació de temps lliure de la
joventut del municipi.
j) Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la
prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu
juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut.
k) Donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals de la joventut, com a
òrgans de consulta, assessorament i participació del col·lectiu jove, en el disseny de les
polítiques de joventut d’àmbit municipal que els són pròpies.
l) Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització d’estudis que siguen
d’interès per a la joventut.
m) Vetlar per la formació permanent dels seus empleats públics que gestionen
polítiques juvenils.

2.2 ÀMBIT ESTATAL
La Constitució Espanyola contempla drets específicament dirigits a joves de forma
expressa, com el dret a la seua protecció enfront de l'exercici dels drets previstos en
l'art. 20 i el dret a la participació en el desenvolupament polític, social, econòmic i
cultural a l'article 48. És sobretot aquest últim article, el 48, que especifica que “Els
poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la
joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural” el que reflecteix la
sensibilitat i preocupació del legislador constituent per la joventut. L'article tracta
“d'oferir una especial protecció als joves i a les organitzacions en què s'integren per a
propiciar, per l'especial situació d'aquells en el procés vital, que el seu dret a la
participació siga (...) tan real i efectiu com el de la resta de ciutadans” (Entrena Cuesta,
1985).
D'altra banda, en el seu article 20.1.d, “reconeix com un dels drets fonamentals, el dret
a la informació, per la qual cosa aquest ha de ser garantit a les persones joves i
concretar-se en una prestació social assumida pels poders públics, incloent-hi en
aquesta, a més de la informació, l'assessorament necessari sobre tota mena d'accions i
possibilitats d'actuació”.
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L'adopció en 2005 del Pacte Europeu per la Joventut per part del Consell d'Europa va
suposar una fita quant a la consideració i participació de la joventut en aquelles àrees
que més afectaven el seu desenvolupament: educació, formació, mobilitat, inserció
professional, inclusió social i conciliació de la vida professional i familiar.
El Llibre Blanc “Un nou impuls per a la Joventut Europea”, elaborat per la Comissió
Europea a novembre de 2011 després d'un procés de consulta sobre les expectatives i
preocupacions de la joventut europea, ha constituït un pas en avant en aquest sentit,
establint quatre prioritats que han de guiar les polítiques de joventut en els estats
membres:

• Participació
• Informació
• Activitats de voluntariat de la joventut
• Major enteniment i coneixement de la joventut

Juntament amb aquestes prioritats aquest document augmenta la consideració de la
joventut en altres polítiques, complementant el Pacte Europeu de Joventut: educació,
aprenentatge no formal, ocupació, integració social, lluita contra el racisme i la
xenofòbia i emancipació.

2.3 ÀMBIT EUROPEU
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3. OBJECTIUS
El Pla naix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut,
partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la formulació d’objectius, el
disseny, implementació i avaluació de serveis, programes i accions, i propiciant, tant en
el disseny com en l’execució i l’avaluació, la implicació i participació de la joventut.
El Pla Local de Joventut s’emmarca en el context definit per la Llei de Polítiques
Integrals de Joventut 15/2017 i ha d'incorporar bona part dels seus principis, la
priorització dels elements vinculats amb l’emancipació, la participació, les polítiques de
ciutadania i l’aposta per un model d’intervenció integral, transversal i
interinstitucional. Tot plegat amb la finalitat d’oferir a la joventut millors condicions en
el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat
d’oportunitats i estimulant l’exercici de la ciutadania activa. 

3.1 OBJECTIUS GENERALS
Garantir a les persones joves la participació en l'elaboració del pla.

Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament que
asseguren l'accés real de decisió en totes aquelles qüestions que per a la joventut
resulten transcendentals.

Promoure entre les persones joves l’experimentació i creativitat en tots els camps
possibles com a via de creixement personal i social.

Fomentar una participació de la joventut que, a més de facilitar la seua presència en
la vida pública de la ciutat, genere espais de relació i intercanvi en la gestió
quotidiana dels interessos juvenils.
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Donar suport a la gestió i funcionament de la Regidoria de Joventut, unitat tècnica
especialitzada i prestigiada en el camp de la política local, amb capacitat
d'interlocució real i en igualtat de condicions amb la resta de departaments
municipals.

Generar una xarxa d’espais joves de servei i oferta de recursos que puguen actuar
com a referència per a la joventut, tant per relacionar-se amb l’administració com
per usar-los com a punt de trobada, relació i socialització.

Idear i aplicar mecanismes de relació i cooperació interdepartamental que deriven
en un funcionament transversal per a l’aplicació de determinats programes i
projectes.

Instaurar el sistema de recollida i anàlisi estable de dades interdepartamentals
referides a la població juvenil, tot respectant els paràmetres i criteris comuns que
racionalitzen i faciliten el seu tractament, que aporten elements fiables per a
desenvolupar els projectes continguts en el pla i per avaluar amb rigor les polítiques
de joventut.

Innovar i promoure els canals de comunicació estables que faciliten l'establiment de
mecanismes múltiples (perquè múltiples són els perfils juvenils) d'interlocució entre
el consistori i la joventut local.

3.2 OBJECTIUS INSTRUMENTALS
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4. METODOLOGIA

Informació tant de fonts oficials, com d’enquestes d’elaboració pròpia dirigides a
persones joves i professionals relacionats amb la joventut.

Anàlisi de recursos i activitats juvenils de la localitat.

Entrevistes realitzades a personal tècnic de l’Ajuntament, associacions juvenils i
entitats dedicades a l’oci educatiu.

Fòrum Jove.

La metodologia és el disseny de les pautes a seguir per a l'elaboració del Pla.
El pla s'impulsa a partir d'un esborrany que ha de fer un recorregut de crítica i de
recepció de propostes pel conjunt d'actors del món juvenil (associacions, altres
regidories, docents, metges, dinamitzadors, i com no, les persones joves, entre
d'altres).
Part d'un diagnòstic, suposa la creació d'uns objectius i l'assignació de mitjans per a
treballar-los i donar un temps per al seu desenvolupament i exigeix la revisió d'aquests.
És, per això, una bona ferramenta per a la transparència en la gestió deixant clars els
compromisos de la institució per a anys venidors i, a més, explicita els resultats del
propi treball.
A partir del Pla es genera la redacció de noves idees per a continuar l'acció, reconduir-
la, corregir-la, repetir-la o ampliar-la. És un bon punt de referència per a la distribució
de tasques en forma d'objectius, que permet, també, la identificació dels agents u
òrgans implicats, els terminis i els mitjans necessaris.

FASES DEL PROCÉS

FASE I- DIAGNÒSTIC
El bloc de “Diagnòstic” conforma un dels apartats més importants del pla. En ell es
donarà suport a les accions proposades i ens ajudarà a conéixer la realitat social de la
joventut de la Vall d’Uixó. En aquesta fase es trobarà informació relacionada amb els
següents aspectes:
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FASE II – PLA D’ACCIÓ
Correspon aquesta fase a la definició dels principis rectors del pla, és a dir, als valors
que caracteritzaran el document i que s'adaptaran a la missió com a societat.
Una vegada que coneixem cada principi rector, es procedeix al disseny de l'estratègia.
Aquesta estratègia es materialitzarà en eixos estratègics.
Finalment, es procedeix a planificar les accions de cada eix estratègic.

FASE III - AVALUACIÓ
L'última fase busca avaluar les accions dutes a terme de manera anual. Així com
justificar, arribat el cas, les accions que no s'han dut a terme i planificar futures
propostes.

iagnòstic

cció

valuació

12 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



A. SEGUIMENT

El present Pla pretén ser, des del seu inici, un procés viu, en continu moviment i
creixement, per la qual cosa, necessàriament, ha d'estar sotmés a un permanent procés
de seguiment i avaluació.
Es tracta d'aplicar un tipus de procés avaluatiu -participatiu-, on el procés comença en
l'avaluació de les necessitats i es realitza tant sobre la conceptualització i disseny de la
intervenció com sobre la seua implantació, els seus resultats i impacte.
L'avaluació plantejada es proposa, doncs, conéixer no sols quines accions han sigut
implementades i quines no, sinó tindre una informació més completa i qualificada
sobre el contingut, orientació general de les accions, persones destinatàries
d'aquestes, resultats i impacte social del Pla.
Encara que el procés d'elaboració haja comptat amb un diagnòstic de les necessitats de
la joventut actuals, de manera anual s'ha posat com a mesura continuar avaluant les
necessitats de la joventut per a incloure-les en la programació d'activitats, formació i
tallers. A més, es continuaran avaluant índexs estadístics rellevants per a la joventut.
Finalment, dins dels fòrums anuals, es continuarà implicant la joventut en la presa de
totes les decisions que siguen rellevants per a ells i elles, fomentant la seua
participació en temes d'actualitat i empoderant a totes les persones perquè continuem
lluitant per la societat que mereixem.

B. AVALUACIÓ

Anualment s’elaborarà un informe d’avaluació que continga el grau d’implementació de
les accions establides al Pla Municipal de Joventut. Els nivells establits són els
següents:

DESESTIMADA               NO INICIADA               EN PROCÈS               FINALITZADA               AVALUADA

5. PROCÉS D'AVALUACIÓ
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Nombre d'activitats finalitzades. 
Nombre de participants desglossat per sexe i edat, en relació a les places ofertades.
Nivell de difusió.
Indicadors de resultats amb els objectius plantejats.
Nombre de subvencions presentades o acceptades.
Grau de compliment del calendari.
El pressupost de l'activitat per any.
La despesa real de l'activitat.
Entitats col·laboradores en el projecte.
Grau de satisfacció amb les activitats realitzades.
Nombre d'espais juvenils de nova creació.
Nombre de recursos juvenils de nova creació.
Augment de pressupost per a joventut.

A més, els indicadors d’avaluació que s’utilitzaran són els següents:

14 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



5. FASES DEL PLA

A. LA CIUTAT

El municipi de La Vall d'Uixó està localitzat al sud de la província de Castelló, a la
comarca de la Plana Baixa, a 10 minuts de distància de la costa mediterrània i del parc
natural de la serra d'Espadà i a mig camí entre els aeroports de València i Castelló.
L'àrea municipal és de 67,08 km², sent una ciutat amb un important centre de serveis i
cultura.
La Vall d'Uixó compta amb un ampli patrimoni monumental, sent el seu principal recurs
turístic les Coves de Sant Josep, el riu subterrani navegable més llarg d'Europa. A més
d'un paisatge subterrani privilegiat, les Coves de Sant Josep, que són un importantíssim
paisatge natural i cultural, amb pintures i gravats prehistòrics en l'entrada de la cova,
que han sigut declarats Patrimoni de la Humanitat. Les Coves es troben als afores del
nucli urbà i permeten gaudir d'un recorregut amb barca i a peu per l'interior de les
galeries. 
En el centre històric es poden trobar barris amb estrets carrers com a l’Alcúdia o
Zeneta que s'aglomeren al voltant d'ermites amb traçats urbans tortuosos i estrets que
recorden un passat musulmà que també es pot veure a la Torre de Benizahat. Destacar
també l'església de l'Àngel amb frescos del segle XVII i l'església de l'Assumpció,,
d'arquitectura neoclàssica, on destaca el Campanar, torre de campanes octogonal de 50
metres d'alt, símbol del poble. Així mateix dins del seu patrimoni cultural es troben
cases pairals com el Palau del Comte de Ripalda o el Palau de Vivel, de 1922 que ens
acosta a la modernitat.
També destacar el patrimoni industrial i urbà que ha deixat la fàbrica de calçats
Segarra. La ciutat té diversos polígons industrials: P. La Vernitxa, P. Belcaire, P.
Mesquita i P. Carmadai. Tradicionalment, la Vall ha tingut un sector ceràmic, el qual i
de forma artesanal a desenvolupat diferents utensilis casolans com són plats, olles, i
elements de decoració.
La Vall d'Uixó disposa de molta oferta cultural, entre ells destaca l'Edifici Cultural
Leopoldo Peñarroja, principal construcció cultural de la ciutat, amb un variat programa
anual de concerts i teatre.

FASE I. ANÀLISI DE LA REALITAT I DIAGNÒSTIC
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 Altres espais de cultura, amb una completa agenda anual d'exposicions i esdeveniments
són el Teatre Municipal Carmen Tur i el Centre Cultural Palau de Vivel, on s'organitzen
multituds d'exposicions d'art. Compta amb tres bandes de música i diverses
agrupacions i entitats culturals. 
En l'àmbit mediambiental compta amb interessants xarxes de senderes, destacant dos
homologats, el PR-V-164 i el PR-V-241.
De març a octubre, quasi de manera ininterrompuda, tenen lloc les diferents festes
populars del municipi. Entre elles destaquen les dues festes patronals, declarades totes
dues d'Interés Turístic Nacional amb un ampli programa d'actes. També se celebren les
Falles al març i la primera setmana d'agost se celebren les "Penyes en Festes”. 
La Vall d'Uixó compta, a més, amb una interessant Setmana Santa i diverses festes
populars.
El calendari esportiu del municipi és variat, amb activitats per a tots els públics:
esdeveniments locals, regionals i també nacionals com carreres de muntanya, atletisme,
ciclisme, natació o futbol. La Vall d'Uixó també compta amb el “Mercat del Divendres”,
tots els divendres a més de fires anuals, com la Fira agrícola i comercial de Sant Vicent.

Configuració per barris
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La ciutat està formada per diferents barris que articulen la realitat del municipi:
Colònia Segarra, Grup La Unió, Colònia Sant Antoni, La Moleta, barri Carbonaire, barri
Toledo, Polígon III/àrea 6, la zona del "Mercat" i la zona del paratge de sant Josep.
El casc principal del poble tradicionalment es divideix en tres zones, «El centre» la part
de “dalt” i la part de "baix" definida pels barris més antics de la ciutat, barri del Roser i
el de Sant Vicent.
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B. DEMOGRAFIA

La Vall d’Uixó és un municipi pertanyent a la comarca de la Plana Baixa, província de
Castelló. 
Amb els seus 31.618 habitants (segons registres de l'INE per a l'any 2020), ocupa una
extensió territorial d'uns 67,08 km². És el tercer municipi més poblat a la Plana Baixa
després de Vila-real i Borriana.

Font: INE (2020)
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Tal com es pot observar al gràfic 1., a partir dels anys 50 comença a haver-hi un
creixement substancial de la població, que continua en augment fins al 2010 quan
alcança el seu màxim amb 32.983 habitants, segons l’INE.
A partir del 2011 decau lleugerament la xifra d’habitants, i en els últims anys es manté
prou estable amb lleugers increments alguns anys i lleugeres disminucions altres.

Font: INE (2020)

La piràmide actual de la població vallera (gràfic 2), en general, es caracteritza per
posseir un alt nivell de supervivència (superior en les dones que en els homes), un pes
relatiu molt significatiu de la població adulta, principalment entre els 35 i 65 anys i un
fort descens en el volum de les generacions nascudes a partir dels anys 90. Els motius
d'aquest fenomen no és solament l'estancament poblacional, sinó també per un fet
demogràfic estructural: la dimensió de les cohorts de dones en edat fèrtil és, en
l'actualitat, inferior que anys arrere. D'aquesta manera, la piràmide es caracteritza per
ser regressiva amb forma de bulb. Aquesta forma és deguda al fet que la base existeix
menys població que en els trams intermedis, mentre en el cim existeix un nombre
important d'efectius. Aquest tipus de piràmides són molt representatives dels països
desenvolupats a causa del descens de la natalitat i a un augment en l'esperança de vida.
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Font: INE (2020)

La població jove ocupa un 19,48% de la població de la Vall d’Uixó, és a dir, resideixen a
la localitat 6.172 persones joves d’entre 12 i 30 anys.
La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut, determina que
per al disseny i desenvolupament de polítiques de joventut cal conéixer dades
desagregades de les persones joves de 12 a 17 anys, de 18 a 23 anys i de 24 a 30 anys. Així
doncs, a continuació es pot veure en el següent gràfic la quantitat de joves de la
localitat disgregada per grups d’edat.
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Font: INE (2020)

El primer grup, el de persones joves de 12 a 17 anys representa un 33,3% del total de
joves amb 2.080 persones, mentre que el grup de joves de 18 a 23 representa 31,1% amb
1.920 persones i el grup de 24 a 30 anys representa el 35,2% del total de joves amb 2.172
persones.

21 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



Recopilació de la informació que es genera en l’àmbit d’actuació territorial, en
matèria de joventut o d’interés per al jovent.
Atenció de forma personalitzada a les persones joves en les seues consultes i
demandes informatives i d’assessorament.
Detecció de les necessitats i demandes informatives del col·lectiu juvenil.
Difusió de la informació recollida.
Promoció de la participació i foment de les activitats juvenils.
Tramitació del Carnet Jove per persones d’entre 14 i 30 anys.

C. ANÀLISI DE LA REALITAT PER ÀREES

C.1. ÀREA D'INFORMACIÓ JUVENIL

La nostra localitat compta amb l'Oficina d'Informació Juvenil com a Centre d’Informació
Juvenil adscrit a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, i com a tal compleix els
requisits del Títol I, del Decret 86/2015 de 5 de Juny del Consell, pel qual es desplega
reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de
la Comunitat Valenciana.
Els centres d’Informació Juvenil són serveis que recopilen, elaboren i difonen
informació d’interés per a les persones joves. Aquests centres ofereixen una informació
plural, àmplia i diversificada i, en la mesura de les seues possibilitats, assessorament
personalitzat.
I per això, a l’Oficina d’Informació Juvenil situada actualment al Centre Social Les
Llimeres es realitzen les següents funcions:

Segons l’enquesta realitzada als i les joves de la localitat, sols un 25,1% de la mostra de
població jove coneix l’Oficina d’Informació Juvenil, i un 13,8% saben quin tipus
d’informació ofereix aquesta oficina.

25,1 %

Coneixement de l'Officina d'Informació Juvenil

13,9 %

Coneixement de l'informació que s'ofereix a l'OIJ
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Tot i això, cal destacar que són les persones més joves, les que no coneixen l’Oficina, ja
que el 43% del jovent enquestat d’entre 18 i 30 anys, si coneix aquesta Oficina, mentre
que sols el 14,3% del jovent d’entre 12 i 17 anys la coneix.
Actualment, el jovent valler s’informa d’allò que li agrada majoritàriament a través de les
xarxes socials (92,7%).

Com s'informen les persones joves a la Vall d'Uixó

Joves amb Carnet Jove

L’Oficina d’Informació Juvenil ofereix als i les joves de 14 a 30 anys la possibilitat
d’obtindre el Carnet Jove a la localitat, podent beneficiar-se amb l’obtenció d’aquest de
nombroses descomptes en béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic,
educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.
Tenint en compte la mostra recollida, un 33,7% dels i de les joves de la Vall tenen
actualment Carnet Jove, mentre que un 34% coneix quins són els avantatges de tindre
Carnet Jove.

0 25 50 75 100

Fullets 

Televisió 

Ràdio 

Xarxes socials o internet 

Per algú que conec 

Altres 

NO
66.3%

SI
33.7%

34 %

Joves que coneixen els advantatges del Carnet Jove

23 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



A més, cal destacar que l'Oficina d’Informació Juvenil compta amb diferents xarxes
socials en les quals fa difusió de la informació recopilada i amb pàgina web pròpia en la
qual els i les joves poden accedir a la informació de manera senzilla i ràpida.
Un 15,8% de la joventut vallera enquestada afirma que coneix les xarxes socials de
l’Oficina d’Informació Juvenil, davant al voltant d’un 20% que afirma conéixer la pàgina
web d’aquesta Oficina. 

Joves que coneixen la pàgina web de la OIJ

19,8 % 15,8 %

Joves que coneixen les xarxes socials de la OIJ

C.2. ÀREA D'ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

Les Associacions Juvenils són agrupacions de joves de 14 a 30 anys, que de manera
voluntària busquen la promoció, formació, integració social o entreteniment, entre
altres fins, sense cap mena d'interés lucratiu. Aquestes entitats són molt importants, no
sols pel que significa el fet que poden autogestionar les seues pròpies activitats
juvenils, sinó també per ser el principal canal que té la joventut per a participar en el
disseny i decisions de la nostra ciutat i polítiques socials.
El 56,2% de persones joves enquestades a la Vall afirmen que no saben que és una
associació juvenil.

43,9 %

Joves de la Vall que saben que és una associació juvenil
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Tot i això a la Vall d’Uixó hi ha associacions de diferent índole que constitueixen un
gran teixit associatiu. En moltes de les associacions la implicació de la joventut és
important, fins i tot algunes d'elles tenen secció juvenil, sobretot en l'àmbit festiu,
esportiu i de falles.
Respecte als òrgans de participació de la joventut a la vida local, en l’actualitat el
Consell Local de la Joventut de la Vall d’Uixó ja no està actiu. S’ha intentat constituir en
diferents èpoques i amb distints equips de govern però mai ha tingut una continuïtat.
En l’actualitat comptem amb un Consell de la Infància i l’Adolescència on està
representat l’alumnat d’Educació Primària i Educació Secundària de tots els centres
educatius, dins del projecte transversal de Ciutat Educadora i Ciutats Amigues de la
Infància.
Malgrat tot açò, no hi ha una xarxa important d’associacions juvenils. Podem observar
una implicació de la joventut en entitats, associacions, comissions festeres i clubs
esportius molt important, però malgrat que la joventut participa en aquestes entitats,
les associacions juvenils no funcionen actualment.
El 93,1% del jovent enquestat afirma que no pertany a cap associació juvenil. Per tant,
sols el 6,9% pertany a alguna associació juvenil, tot i que a un 30% li agradaria
pertànyer a alguna.

Joves de la Vall que pertanyen a alguna associació juvenil

6,9 %

Persones joves de la Vall a les que agradaria pertanyer a alaguna associació juvenil
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Fomentar la participació de les persones joves en tots els àmbits socials, impulsant
l'associacionisme juvenil com a element concret de participació, facilitant per a això
els adequats canals, mitjans i recursos.
Desenvolupar alternatives a l'oci i temps lliure de les persones joves durant els caps
de setmana, que servisquen com a element de prevenció de riscos.
Promocionar i impulsar la creació artística, cultural i educativa de les persones joves
mitjançant activitats de difusió i promoció.
Dinamitzar l'espai educatiu i propiciar la formació integral de l'estudiantat,
promovent activitats complementàries a les actuacions acadèmiques.
Informar i documentar al jovent sobre temes o assumptes d'interés, així com
assessorar-los sobre qüestions de caràcter jurídic, sexual, d'habitatge, etc.,. en els
casos que siga precisa una orientació tècnica amb professionals especialistes en
cadascuna de les matèries.
Promoure actuacions que afavorisquen l'acostament de les persones joves del
municipi a la realitat europea.

C.3. ÀREA D'OCI EDUCATIU

Es pot considerar l’oci educatiu com l’espai del qual formen part activitats culturals,
socials, esportives, extraescolars o d'educació en el temps lliure que es realitzen amb
una intencionalitat educativa, més enllà de l'ensenyament reglat, basades en
metodologies d'Educació No Formal, que busquen potenciar l'educació en valors.
Les activitats d'oci educatiu tenen la finalitat d'afavorir el creixement personal, el
desenvolupament de la identitat, i també l'adquisició de valors i hàbits per a la vida,
com ara la solidaritat, l'empatia i la felicitat.
L’oci educatiu és una eina fonamental de creixement no sols personal sinó també social.
El seu impacte en el desenvolupament personal de la infància, l’adolescència i la
joventut ha de comptar amb el suficient reconeixement per part de la societat i dels
poders públics.
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó, en sessió del Ple celebrada el dia 28 d'abril de 2021, en
virtut de la Declaració d’oci educatiu “Ens reunim amb uns altres valors” per la
Generalitat Valenciana mitjançant, l’Institut Valencià de la Joventut va aprovar l’adhesió
de l’Ajuntament a aquesta declaració, per donar suport a les activitats d’oci educatiu
adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut.
Des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó es desenvolupen diverses
activitats i programes que tracten d’impulsar l’oci educatiu a la localitat.

El Servei Municipal de Joventut és l'estructura administrativa que realitza els projectes
de política municipal de joventut. Entre altres, amb les següents funcions:
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Oferir alternatives d'oci educatiu de temps lliure als i a les adolescents,
proporcionant-les l'oportunitat de relacionar-se amb altres joves i motivant-les a
col·laborar amb la protecció del medi ambient mitjançant actuacions orientes al
coneixement de la naturalesa.

Programa Formació Jove
Programa d'Oci educatiu
Oficina d'Informació Juvenil.

Joves Tendències. Es tracta d'una activitat que busca generar un espai de creació i
cultura que pretén ser una finestra i oportunitat per als i les joves artistes i
creadores de la Vall d'Uixó perquè puguen mostrar la seua obra a la joventut de la
ciutat en particular, i al públic en general. L'activitat consta d'una exposició
presencial d'obres d'autors i autores d'entre 16 i 30 anys de la Vall d'Uixó que
mostren diferents disciplines artístiques, principalment pintura, escultura,
fotografia, dibuix i moda.
Festival de Guitarra Estanislao Marco. Es tracta d’un espai de creació i cultura
dirigit a les persones joves artistes i creadores que a través de la Guitarra Espanyola
interpreten peces del Compositor local Estanislao Marco. Entre les activitats que es
desenvolupen en aquest Festival trobem el concurs de guitarra, masterclass,
concerts de Guitarra i tallers.
Exposició Urbana Som Ací. L'activitat es centra en el desenvolupament d'una
exposició oberta i àmplia al voltant del paper de la joventut en el moment actual,
així com de la defensa de la seua preparació cap al futur i les ganes de poder
continuar desenvolupant els seus projectes de vida personals tot i la pandèmia. La
temàtica envers la qual gira tota l'exposició és la joventut, amb una visió àmplia i des
de tots els sectors de treball als que els i les joves opten.
E-Sports. És un esdeveniment de competició de videojocs, amb l'objectiu d'oferir
activitats d'oci i temps lliure destinats al públic més jove de la ciutat. Les
competicions es combinen amb xarrades informatives realitzades per experts sobre
la bona utilització dels videojocs.
Concurs de Xarangues. Es tracta d'un concurs destinat a joves que com a part de la
seua formació o de forma autodidacta utilitzen la música com a mode d’expressió i
creació. Es crea aquest concurs per la necessitat de crear espais de visualització a
aquestes persones joves i com una forma de fer gaudir els altres d’espais musicals i
creatius.

Aquest Servei de Joventut comprén diferents Programes d'actuació:

Pel que fa al Programa d’Oci Educatiu que desenvolupa anualment el Servei de Joventut
de l’Ajuntament, es destaquen les següents activitats, a més d’altres activitats que es
realitzen puntualment:
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A continuació, al gràfic podem observar el temps que dediquen les persones joves de la
localitat a oci, tant entre setmana com els caps de setmana.

Centre Jove La Moleta
Centre Jove Barri Toledo
Centre Jove Barri Carbonaire
Centre Jove Grup La Unió
Centre Jove Colònia Sant Antoni

A més, d’entre els recursos d’oci educatiu que trobem a la localitat, destaquen els
Centres Joves. Aquests són espais educatius d'oci i temps lliure, que l'Ajuntament
habilita de manera gratuïta, per a tots els joves d’entre 12 i 18 anys.
L'objectiu principal d’aquests és oferir un espai lúdic-educatiu amb activitats
adequades a les necessitats, interessos i inquietuds, orientades i ateses per educadores,
així com aprendre a utilitzar el temps lliure de manera rica amb moments de conéixer i
compartir amb els iguals, divertir-se amb les activitats, expressar-se lliurement i
desenvolupar actituds i habilitats per a millorar la societat.
En aquesta mateixa línia, el personal dels Centres Joves organitza durant el mes de
juliol l’Estiu Jove.
Existeixen cinc Centres Joves i es troben distribuïts en diferents barris. Són:

Un 68,3% de la joventut enquestada encara no coneix els Centres Joves.

1-3 hores
43.2%

4-6 hores
23.8%

0 hores
19.1%

10 i més hores
7.6%7-9 hores

6.3%

4-6 hores
34%

1-3 hores
21.8%

10 i més hores
21.1%

7-9 hores
18.8%

0 hores
4.3%

Hores que dedica a oci la joventut entre setmana Hores que dedica a oci la joventut els caps de setmana

31,7 %

Joves de la Vall que coneixen els Centres Joves
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C.4. ÀREA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ

L'educació és un dels factors que més influeix en l'avanç i progrés de persones i
societats. A més de proveir coneixements, l'educació enriqueix la cultura, l'esperit, els
valors i tot allò que ens caracteritza com a éssers humans.
L'educació és necessària en tots els sentits. Per a aconseguir millors nivells de benestar
social i de creixement econòmic; per a anivellar les desigualtats econòmiques i socials;
per a propiciar la mobilitat social de les persones; per a accedir a millors nivells
d'ocupació; per a elevar les condicions culturals de la població; per a ampliar les
oportunitats de les persones joves; per a vigoritzar els valors cívics i laics que
enforteixen les relacions de les societats; per a l'avanç democràtic i l'enfortiment de
l'Estat de dret; per a l'impuls de la ciència, la tecnologia i la innovació.
L'educació sempre ha sigut important per al desenvolupament, però ha adquirit major
rellevància en el món de hui que viu profundes transformacions, motivades en part pel
vertiginós avanç de la ciència i les seues aplicacions, així com pel no menys accelerat
desenvolupament dels mitjans i les tecnologies de la informació.
A continuació apareix una taula que mostra la quantitat de persones joves de la localitat
que està cursant ensenyaments de Règim General a la Vall d'Uixó.

Pel que fa a l’abandó primerenc de l’educació i la formació, entés com el percentatge de
la població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d'Educació Secundària i no
segueix cap mena d'educació-formació, a la Comunitat Valenciana en els últims anys ha
disminuït notablement, com es pot apreciar a al gràfic que apareix a continuació. Les
xifres han baixat d’un 28,4% l'any 2010 a un 15,5%, el 2020. Tot i que encara queda per
fer un gran treball la tendència a la reducció de l’abandó primerenc de l’educació es pot
considerar positiva.

FONT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2020)
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Cursos de Formació Bàsica
Cursos de Valencià
Cursos d’Idiomes
Cursos d’Informàtica
Preparació als cicles formatius
Preparació per a l’Ingrés a la Universitat
Graduat Escolar
Castellà per a persones estrangeres.

La Vall d’Uixó compta amb una estructura que abasta quasi tots els nivells educatius,
des d’educació infantil fins a batxillerat i formació professional. A més, compta amb un
Conservatori Professional de Música i tres Escoles de Música, reflex de la tradició
cultural de la localitat cap a disciplines artístiques.
D’altra banda cal destacar la importància de tindre a la localitat un Centre de Formació
per a Persones Adultes, el CFPA Jordi de Sant Jordi. Aquest és un centre per a la
formació i el desenvolupament personal, social i professional de les persones adultes a
través d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge que faciliten el creixement de les
capacitats i competències personals i professionals.
En l'àmbit jove, aquest centre serveix com una nova oportunitat per a aquelles persones
que per diversos motius no han pogut cursar els seus estudis en el període
corresponent. Aquest centre pot ajudar al fet que la gent jove torne a reenganxar-se al
sistema educatiu, i també els ofereix formació no reglada.
Algunes de les activitats que es desenvolupen, són les següents:

FONT: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2020)

ABANDONAMENT PRIMERENC DE L'EDUCACIÓ FORMACIÓ A LA COMUNITAT
VALENCIANA
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Promoure accions de formació per a millorar els coneixements dels i les joves en
l'àmbit de dinamització social i l'ocupació del temps lliure i d'oci.
Crear un marc de formació no formal que eduque de manera integral a la joventut.
Afavorir l'accessibilitat dels recursos i crear estructures de formació i oci per a la
joventut.
Creació d'un marc dinàmic on fluïsca la informació dels diferents recursos i
activitats de la localitat.
Crear espais de trobada i creació de llaços comunicatius entre l'alumnat, obrint al
mateix temps espais càlids d'integració de col·lectius amb problemes.
Informar, assessorar i orientar a les associacions juvenils perquè siguen agents i
promotores de les diferents activitats.

Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
Monitor/a de menjador escolar
Monitor/a d'aula matinal
Monitor de necessitats educatives especials
Monitor/a de persones amb diversitat funcional

Al mateix Centre de Formació de Persones Adultes existeix la secció de la Vall d'Uixó de
l'Escola Oficial d'Idiomes de la Plana Baixa. Aquesta secció es dedica a l'ensenyament
especialitzat d'idiomes moderns i depén de la Conselleria d'Educació. En ella
s'imparteixen classes d’anglés, francés i alemany.
Des de l'Ajuntament, sofereixen també una gran quantitat de cursos i tallers dirigits a la
població en general, i entre aquesta a les persones joves, a través de la Universitat
Popular. 
A l'annex 2, apareix un quadre-resum amb els centres formatius de la localitat.
A més a més, a la ciutat de la Vall d'Uixó es realitzen diferents programes de formació
amb la finalitat de formar al jovent, i donar-los eines per a poder-se integrar al mercat
laboral i augmentar la seua capacitat personal per a afrontar nous reptes i tindre una
millor integració social i comunitària.
D’una banda, des de la Regidoria de Joventut des de fa alguns anys, es desenvolupa un
programa de formació dins de l'àmbit de l'Animació Juvenil sota el nom de “Formació
Jove”. Aquest programa va dirigit a la població jove d’entre 16 i 30 anys i té anualment
un gran èxit de participació, no sols entre els joves de la localitat sinó de municipis de
la comarca, ja que més de 200 joves han passat per aquest els últims anys.
Els objectius d'aquest programa són:

Els cursos de formació que anualment s’ofereixen són els següents:

Aquest catàleg segons les necessitats i la demanda dels mateixos es va modificant o
ampliant tots els anys a l'inici de cada curs.
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Sols un 10,2% de la joventut enquestada afirma que coneix el programa de Formació
Jove. Tot i això, hi ha un gran percentatge de persones joves a les quals els agradaria
participar en algun taller o curs (41%). Entre les opcions més demandades es troben les
que apareixen al següent gràfic. 

Temàtiques que interessen al jovent de la Vall a l'hora de fer cursos i tallers

També es desenvolupa a la localitat des de fa uns anys el programa Jove Oportunitat
(JOOP). Es tracta d’un programa dissenyat i organitzat per a motivar i orientar a joves
d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.
L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament,
necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua
autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.
La ferramenta pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15
participants. Se'ls proportciona orientació sobre les diferents famílies professionals de
l'FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostren el treball real al
qual porta cada titulació, ajudant així a què puguen descobrir la seua vocació.
Per a aquelles persones joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul
de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la Formació Professional de
Grau Mitjà.

Així mateix, cal destacar que la generació d’actuacions d’educació ambiental dirigides a
la joventut és una de les finalitats de la Regidoria de Sostenibilitat i Agricultura que té
com a objectiu millorar l'entorn urbà i periurbà del municipi, a través d'actuacions de
participació ciutadana, educació ambiental i projectes propis.
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Préstec individual, col·lectiu i interbibliotecari de llibres, revistes i audiovisuals
Wifi i accés a Internet a través dels seus equips.
Desiderata: petició de llibres per a la seua adquisició.
Activitats de dinamització diverses.

C.5. ÀREA CULTURA I ESPORT

Qui no s'ha preguntat amb desconcert, en una nit electoral, pel sentit del vot d'una part
important de la societat? Qui, davant una falta de civisme que ha presenciat, no ha
pensat que anem cap endarrere en comptes de millorar? Qui, en definitiva, no es
planteja de tant en tant el ràpid que canvia el món i el difícil que és adaptar-se a aquest
vertigen que produeix el “progrés” desaforat? Tot això ens preocupa més si cap quan
pensem en clau de joventut. Podran les generacions més joves gestionar tota aquesta
incertesa? Difícilment podrem donar una resposta rotunda. Això sí, podem posar en
mans de la nostra joventut els millors instruments que tinguem al nostre abast perquè
puga enfrontar-se als reptes i amenaces que plantege un futur cada vegada més precari
i aleatori. I una d'aquestes eines, sens dubte, és la cultura.
La cultura, si es permet la metàfora, ens assenta, ens dona unes arrels mitjançant les
quals créixer amb vigor. A més, en un món cada vegada més complex i difícil
d'interpretar, on la confusió i el desconcert, on l'excés d'informació, el fake i els
“filtres” estan a l'ordre del dia, és més important que mai formar a una ciutadania
crítica i amb capacitat per a analitzar, pensar i decidir per ella mateixa, per a
enfrontar-se als problemes individuals i col·lectius amb èxit. Per tant, és responsabilitat
de les administracions, en tots els seus nivells i àmbits, proporcionar a la nostra
joventut alternatives que, alhora que servisquen de diversió, fomenten, d'una banda, els
valors (respecte, tolerància, igualtat, capacitat de diàleg, etc.), i per una altra,
potencien les seues capacitats (esperit crític, capacitat d'anàlisi, creativitat, resiliència,
etc.).
A la nostra localitat el Servei de Cultura de l’Ajuntament s’encarrega de fomentar la
cultura i col·laborar amb les entitats culturals i persones que també fomenten aquesta.
En aquesta línia organitzen mensualment una programació cultural que es desenvolupa
en diferents punts de la localitat, a la qual pot acudir la població en general, entre
aquesta les persones joves.
A més, també realitzen activitats culturals dirigides exclusivament a les persones joves,
com és el cas del Concurs Vicent Martínez Gumbau «Pensar la Vall».
D’altra banda, la Xarxa Municipal de Biblioteques també ofereix diverses i variades
activitats dirigides exclusivament a persones joves, i altres dirigides a la població en
general però en les que també participa el jovent.
Entre els serveis que oferta aquesta xarxa de biblioteques, destaquem els següents:
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Les activitats que s’ofereixen a les biblioteques habitualment i en les quals les persones
joves poden participar són:

• Bandits a la biblioteca (Scape room).
• Club de lectura intergeneracional.
• Concurs virtual de microrelats.
• Espai maker d’impressió 3D.
• Tallers de conversa en àrab.
• Trobada amb autors i autores.

En relació amb la lectura, el 61,7% del jovent enquestat es considera bon lector, i el
44,9% llig habitualment. Sorprenentment, el 79,8% prefereixen el format tradicional a
l’hora de llegir.

SÍ
61.7%

NO
38.3%

Habitualment
36%

De tant en tant
27.5%

Molt rarament
25.9%

Mai
10.6%

Jovent valler que es considera bon lector Freqüència en la que llig el jovent valler 

TRADICIONAL

ELECTRÒNIC

Format que prefereix el jovent a l'hora de llegir
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A més, cal destacar que un 52,1% de les persones joves participants en l’enquesta tenen
el carnet lector de la biblioteca, amb el qual poden accedir al préstec de llibres en les
tres biblioteques que conformen la Xarxa Municipal de Biblioteques. Així el 10,9% també
afirmen que van a la biblioteca a estudiar.

Joves que tenen el Carnet Lector de la Biblioteca

Joves que acudeixen a la Biblioteca a estudiar

NO
67.3%

A VOLTES
21.8%

SÍ
10.9%

52,1 %

Pel que fa a l’esport, la pràctica d’aquest tot i que és bona per a la majoria de les
persones, en el cas de les persones adolescents i joves, encara ho és més. No sols
ajudarà al desenvolupament del seu organisme que és tan important en aquesta etapa
sinó, també, servirà per a previndre hàbits molt perjudicials com el consum de tabac,
alcohol o drogues.
Però a més d'aquests innegables beneficis físics, la pràctica esportiva té encara més
avantatges per a les persones adolescents en el seu procés de maduració personal. La
pràctica de qualsevol esport amb constància ajuda al fet que els i les adolescents
aprenguen la importància de la disciplina, la constància i l'esforç.

A la nostra localitat, el Servei Municipal d'Esports és l'encarregat de promoure i
realitzar activitats físiques esportives dirigides a l'usuari no federat, així com gestionar
les instal·lacions esportives i ajudar econòmicament en la manera del possible i a través
de subvencions publiques els clubs esportius de la ciutat federats.
Existeixen diferents activitats i programes dirigides a la població en general, en les
quals el jovent d’entre 12 i 30 anys participa. Es tracta de les següents:
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Grup de running.
Estiu esportiu.
Muntanyes amb història.
Activitat física per a la salut.
Circuit de running.
Lliga de pàdel.

Pistes de pàdel.
Poliesportiu Municipal.
Pista de Ciclisme Vicente Arzo.
Camp de futbol José Mangriñán.
Pistes de frontó.
Camps de futbol La Moleta.
Skate Park.

A més, la població també disposa d’espais dels quals poden fer ús, alguns d’ells prèvia
sol·licitud. Aquests espais són:

Al gràfic que apareix a continuació, es pot veure el temps que dediquen les persones
joves enquestades a realitzar esport setmanalment. 

4-6 hores
34.8%

1-3 hores
34.5%

7 i més hores
22%

0 hores
8.6%

Temps que dediquen les persones joves de la Vall a fer esport setmanalment

 Pel que fa a la raó principal per la qual fan exercici destaca «perquè m’agrada fer
esport» en un 25,1% dels i de les joves, seguit d’un 23,1%, qui ho fa «perquè em fa sentir
bé».
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L’esport que més agrada al col·lectiu jove de la Vall practicar és el senderisme (27,4% ) i
la natació (27,1%) seguit pel running (22,1%)

Principals reons per les quals fan esport les persones joves de la Vall

Finalment, cal destacar que el 62,7% del jovent enquestat no coneix les activitats
esportives que es porten a terme des de l’Ajuntament.

Esports que prectiquen els i les joves a la Vall
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Voluntariat social. Es tracta de facilitar a cada persona el que li correspon o pertany,
amb equitat, justícia i solidaritat. El Voluntariat Social interactua directament amb
persones i /o grups en situació de vulnerabilitat, o mancança d'oportunitats, per tal
de millorar la seua qualitat de vida, facilitant l'accés als diferents recursos de La Vall
i promovent la participació i cohesió social.
Voluntariat educatiu. L´Educació ens ofereix la possibilitat de formar a totes les
persones per gaudir dels mateixos drets i oportunitats. El voluntariat educatiu
participa i ajuda a la comunitat educativa, en la realització d’activitats extraescolars
i complementàries.
Voluntariat cultural. La cultura forma part de la nostra identitat i ens ofereix eines i
espais per compartir els trets propis de cada col·lectiu, fent així una comunitat més
plural. El voluntariat cultural apropa la cultura a les persones amb més dificultats, i
fomenta la seua participació en la vida cultural de la nostra ciutat.
Voluntariat esportiu. L´Esport resulta fonamental per augmentar la qualitat de vida i
promoure la salut de les persones, transmetent els valors de suport i ajuda. El
voluntariat esportiu afavoreix la participació per aconseguir uns objectius
saludables.

C.6. ÀREA DE VOLUNTARIAT

A la Vall d’Uixó es consideren prioritàries les accions adreçades a la ciutadania, i és per
això que el programa municipal La Vall Voluntària és fonamental, perquè conjuga el
suport a les entitats socials i solidàries de La Vall amb la participació d’aquelles
persones que dediquen part del seu temps per col·laborar de forma solidària i
desinteressada en favor d’altres membres de la comunitat.
La Vall Voluntària és un programa que coordina la prestació de diferents serveis, on els
destinataris són les valleres i els vallers, que han optat per formar part de projectes
voluntaris i assumeixen la participació activa en la nostra ciutat.
Actualment emmarcats dins de la Vall Voluntària, es troben els següents programes:

La majoria del jovent entrevistat considera que ser una persona voluntària és «prestar
serveis als altres» (76,6%).

0% 20% 40% 60% 80%

Un compromís a llarg terme 

Prestar servei als altres 

Una experiència molt gratificant 

Altres 

Què és per a les persones joves ser una persona voluntària
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Sols un 10,9% participa com a voluntari o voluntària en alguna associació, entitat,
activitat, però un 60,2% reconeixen que els agradaria ser voluntaris o voluntàries però
encara no han trobat l’activitat adequada o no disposen de temps per a fer-ho.

10,9 %

Joves de la Vall a qui els agradaria ser voluntaris o 
voluntàries

Joves de la Vall que participen com a voluntaris
o voluntàries

Pel que fa al motiu pel qual realitzarien un voluntariat destaquen els següents motius
que apareixen en la següent gràfica.

Motius pels quals els i les joves de la Vall realitzarien un voluntariat
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Informació, orientació i assessorament en temes d’interés per a la població
estrangera.
Dinamització comunitària del col·lectiu.
Sensibilització envers les persones estrangeres.
Activitats interculturals de convivència i cohesió social dirigides a tota la població.

C.7. ÀREA D'IMMIGRACIÓ

S’entén la immigració com un moviment de població, que es produeix quan un grup de
persones arriba a un altre país per a establir-se en ell.
La immigració se sol donar quan les persones busquen millorar la seua qualitat de vida,
per això busquen un altre país que els brinde la seguretat i les oportunitats que al seu
país d'origen no troben.
A la nostra localitat, segons dades del padró municipal, hi ha 726 persones joves
estrangeres d’entre 12 i 30 anys, representant un 11,8% de la població jove.
Per atendre aquest col·lectiu, la nostra localitat compta amb una oficina de Pangea.
Aquesta oficina forma part de la xarxa d’oficines que la Generalitat Valenciana ha creat
per a donar una acollida de qualitat al nostre territori a la població estrangera
nouvinguda, mitjançant una atenció personalitzada.
L’objectiu de l’oficina de Pangea és promoure la integració de les persones d’origen
estranger que viuen a La Vall d’Uixó i la convivència entre cultures des dels paràmetres
de la interculturalitat i la cultura de pau: facilitant l’accés als recursos, afavorint la
participació ciutadana, erosionant els perjudicis, fomentant la trobada intercultural,
millorant l’autonomia de les dones, donant suport a les organitzacions que treballen
amb els mateixos objectius, etc.
Finalment, cal destacar que les persones joves nouvingudes a la localitat poden utilitzar
els serveis que ofereix l’oficina de Pangea, entre els quals es destaquen els següents:
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Servei de ILSE. Servei que té com a finalitat principal la supressió de barreres de
comunicació, el foment de l'autonomia personal i la participació social de les
persones sordes usuàries de llengua de signes. Aquest servei està realitzat per un/a
professional amb una formació específica i una acreditació que avala la seua labor
professional, que intervé en el procés de comunicació per a garantir una informació
fidedigna tant per a la persona sorda com per a la persona oïdora que intervé en la
comunicació.
Grup els Dimarts. Dins de les activitats que promou el servei està el GRUP ELS
DIMARTS. Aquest grup no constituït està format per persones joves les quals tenen
algun tipus de diversitat funcional.

Afaniad
Centre Ocupacional Belcaire
Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS).

C.8. ÀREA DE DIVERSITAT FUNCIONAL

Capacitats diferents, però no per això ni millors ni pitjors, és un terme que hauríem de
fer nostre com a estendard d'una societat que reconeix a tots i a totes per igual des de
la seua pròpia diferència.
Cal construir entre tots i totes, una ciutat accessible de manera integral, i que la
diversitat funcional tinga i es tinga en compte per part dels governants, professionals i
habitants de la localitat.
Des de l’Ajuntament s’ofereixen els següents serveis per a persones amb diversitat
funcional, als quals poden accedir les persones joves:

A més, la localitat compta amb altres entitats i associacions que disposen de servei per
a persones joves amb diversitat funcional. Aquests són:

C.9. ÀREA D'IGUALTAT

La igualtat de gènere s'entén com una relació d'equivalència en el sentit que les
persones tenen el mateix valor, independentment del seu sexe, i per això són iguals.
Segons Cèlia Amorós: “La igualtat de gènere és el concepte normatiu regulador d'un
projecte feminista de transformació social”.
La idea d'igualtat ha sigut protagonista durant anys en la majoria de les reivindicacions
de dones i dels moviments de dones. El principi d'igualtat entre homes i dones és un
dels quals menys ha evolucionat quant al que significa el reconeixement dels drets i
llibertats fonamentals. 
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Els drets humans es continuen vulnerant i amb especial impunitat els de les dones. En
cap lloc del món el tractament de les dones s'ha equiparat realment al dels homes.
Pel que fa a la joventut enquestada, el 78,9% de les persones joves consideren que no
vivim en una societat totalment igualitària, i el 64,4% qualifiquen les desigualtats entre
dones i homes en Espanya com molt grans i grans, tot i que el 83,8% de les persones
joves consideren que en l’actualitat s’ha produït un canvi positiu respecte a la igualtat
entre homes i dones.

21,1 %

83,8 %

Joves de la Vall que consideren que vivim en una societat totalment igualitària

Com consideren els i les joves de la Vall que són les
 desigualtats entre homes i dones en Espanya

Grans
48.8%

Menudes
27.1%

Molt grans
15.5%

No hi ha
8.6%

Joves  de la Vall que consideren que s'ha produït un 
canvi positiu respecte a la igualtet entre homes i dones

Respecte a altres qüestions relacionades, el 64,7% del jovent enquestat opina que no
existeix una equitat en el repartiment de les tasques domèstiques a la llar. En aquesta
mateixa línia un percentatge més elevat de persones joves opinen que és pitjor la
situació de les dones respecte a la dels homes: en relació al salari (52,5%), en relació a
les oportunitats per a trobar treball (51,5%), en relació a l’estabilitat laboral (47,9%), en
relació a compaginar la vida laboral i familiar (56,8%) i en relació a l’accés a llocs de
responsabilitat en la vida política (56,8%).

35,3 %

Joves que opinen que existeix equitat en el repartiment de tasques
domèstiques a la llar entre homes i dones
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Pitjor
52.5% Igual

36.3%

Millor
11.2%

Pitjor
36.1%

Igual
34.6%

Millor
29.4%

Pitjor
48%

Igual
46%

Millor
6%

Pitjor
58.4%

Igual
34.7%

Millor
6.9%

Pitjor
56.8%

Igual
31.7%

Millor
11.6%

Pitjor
51.5% Igual

43.2%

Millor
5.3%

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació als salaris

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació a les
oportunitats per a trobar treball

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació a l'estabilitat en
el lloc de treball

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació a l'accés a llocs
de responsabilitat en les empreses

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació a compaginar
la vida laboral i familiar

Com pensen les persones joves que és la situació de les
dones respecte a la dels homes en relació a l'accés a llocs
de responsabilitat en la vida política
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Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació
sociolaboral,
Informació i assesorament a les dones per a la creació d'empreses i la millora de
l'activitat empresarial i/o autònoma.
Disseny d’accions per a fomentar l'associacionisme de dones i assessorament per a
la constitució de les associacions.
Realització d’accions de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes (xarrades, ponències, tallers, campanya 8 de
març...).

 Campanyes de sensibilització i promoció de la igualtat entre dones i homes.

Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis
especialitzats de la Generalitat.
Detecció de les necessitats del municipi en matèria d'atenció a la violència de
gènere.
Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis
d'àmbit nacional, autonòmic i local.
Realització d’accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la
violència de gènere (xarrades, ponències, tallers, campanya 25 de novembre, i la
resta d'activitats de semblant índole).
Coordinació amb Policia Local i Guàrdia Civil (viogen).

En la recerca d’aquesta igualtat entre dones i homes, l’Ajuntament de la Vall d’Uixó
ofereix el servei d’Infodona, un servei d’assessorament en la incorporació de la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
Des de l’Oficina d’Infodona s’ofereix tant servei d’informació i assessorament a les
dones, com es treballa per la violència de gènere, així com es desenvolupen accions
d’igualtat en l’àmbit comunitari. A continuació, apareixen els serveis i accions que es
desenvolupen en aquest camp des d’Infodona:

Informació i assessorament a les dones

Accions d’igualtat en l´àmbit comunitari

Violència de gènere.
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75,4 %

C.10. ÀREA D'OCUPACIÓ

Pel que fa a l’ocupació, tant en l'àmbit autonòmic com nacional les persones joves i la
població en general, encara segueix patint les conseqüències laborals vinculades a la
crisi econòmica de l’any 2008.
La situació que afronten els pertanyents a les generacions ‘millennial’ (nascuts entre
1981 i 1995) i ‘centennial’ (entre 1996 i 2005) quan intenten accedir al món laboral no és
senzilla, i la pandèmia del coronavirus no ha millorat aquest panorama.
El 24,6% dels i de les joves entrevistades de més de 18 anys afirmen que encara no
tenen experiència laboral.

Joves de la Vall majors de 18 anys que tenen experiència laboral

La taula que apareix a continuació reflexa que un 20,5% de persones parades a la Vall
d’Uixó són joves de 16 a 29 anys.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació. (30 juny 2021)

L'ajuntament de la Vall d'Uixó ofereix un servei d'orientació laboral a través de l'Agència
de Col·locació.
L'Agència de Col·locació és un servei que les persones joves poden utilitzar, ja que
qualsevol jove que ho necessite pot acudir perquè li realitzen una entrevista en la qual
detectaran les seues necessitats i els o les orientaran tant en l'àmbit d'ocupació com
formació i cursos. Un 31.6% de la població jove enquestada coneix l'Agència de
col·locació.

31,6 %

Joves de la Vall majors de 18 anys que coneixen l'Agència de col·locació
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Taller Prelaboral d'Inserció Social (TAPIS). L'Equip Municipal que configura el TAPIS
desenvolupa diferents accions per a aconseguir proporcionar alternatives viables
que dirigisquen cap a la integració sociolaboral completa dels usuaris en les
mateixes condicions que qualsevol persona, actuant sempre sota els principis de
normalització, participació i igualtat d'oportunitats des del plantejament d'un
tractament rehabilitador. Aquest programa va dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys.
T'avalem. És un programa mixt d'ocupació i formació per a menors de 30 inscrits en
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
EMPUJU i EMCUJU. Programa de contractació de menors de 30 inscrits al Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.

A més a més, també s’ofereixen diferents programes municipals en matèria d’ocupació
als quals pot accedir la gent jove, alguns d’ells destinats exclusivament a la joventut.
Són els següents:

A continuació, en la gràfica es pot veure el percentatge de persones joves de 18 anys en
endavant que coneixen aquests programes. 

Joves de la Vall majors de 18 anys que coneixen els programes d'ocupació
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Actualment, les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el
municipi de La Vall d’Uixó són les que apareixen al següent quadre.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació. (30 juny 2021)

Organització i gestió de magatzems.
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.
Activitats auxiliars de comerç.

Cal destacar, que normalment s’ofereix formació per a adquirir els següents Certitficats
de Professionalitat:

C.11. ÀREA D'EMANCIPACIÓ I HABITATGE

El tardà abandó de la llar familiar pels joves és una constant a Espanya.
La transició a la vida adulta es caracteritza, entre altres aspectes, per l'abandó de la llar
familiar. A Espanya, l'edat d'emancipació dels joves s'ha anat retardant a conseqüència
de factors culturals i socioeconòmics, com les dificultats d'accés a l'ocupació i la
qualitat d'aquest, la major duració de l'etapa formativa, la reducció de la capacitat
adquisitiva o l'elevat cost i les restriccions d'accés a l'habitatge.
Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), a Espanya en 2018 el 34,9% de la població
d'entre 16 i 34 anys vivia emancipada, la qual cosa implica que el 65,1% restant de la
població jove no havia abandonat la llar parental. No obstant això, el percentatge de
joves emancipats difereix per grups d'edat: és molt reduït en la població menor de 25
anys (l'1,2% per als joves entre 16 i 19 anys i el 10% per a la població entre 20 i 24 anys),
és del 40,8% en els joves d'edat entre 25 i 29 anys; i del 71,4% en els quals tenen entre
30 i 34 anys.
A la Vall d’Uixó, atenent dades recollides en l'enquesta realitzada a joves d’entre 18 i 30
anys, el 31,6% dels i de les joves d’aquesta edat s’han emancipat, mentre que un 60,5%
afirmen que encara no ho han fet, però els agradaria fer-ho. Sols un 7,9% indica que no
voldria emancipar-se.
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Aquelles persones que encara no s’han emancipat, no ho han fet per diferents motius:
perquè tenen una situació laboral inestable (17,3%), perquè estan a l’atur (6,7%), perquè
estan finalitzant els seus estudis (40%), perquè el preu de la vivenda és molt car (25,3%)
o per altres motius diversos (10,7%).

Sí
60.5%

Ja estic independitzat/da
31.6%

No
7.9%

Joves de la Vall majors de 18 anys que voldrien independitzar-se

Motius pels quals les persones joves de la Vall majors de 18 anys encara no han pogut independitzar-se
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En cas d’haver-se emancipat, les vivendes de les persones joves segons l’enquesta
realitzada són: en propietat per compra, totalment pagada (10,2%), en propietat per
compra, amb pagaments pendents (20,4%), en propietat per herència o donació (8,2%),
de lloguer (32,7%), cedida gratis o a baix preu per algun familiar (22,4%), altres(4,1%).

En l'àmbit municipal, l’Ajuntament de la Vall d’Uixó ofereix com a servei l’Oficina
Municipal d’Habitatge.
L'objectiu d’aquesta Oficina és proporcionar informació i assessorament als veïns de la
ciutat sobre la possibilitat d'accedir a tota mena d'habitatges, tant de protecció pública
com lliure, de nova construcció com usades en totes les formes d'accés (compra,
lloguer i lloguer amb opció a compra) que estiguen disponibles o en tramitació al terme
municipal de La Vall d'Uixó. Així mateix, l'Oficina Municipal d'Habitatge és Agent
Col·laborador de la Xarxa Lloga.
La Xarxa Lloga és un servei integrat per una àmplia xarxa d’agents col·laboradors
coordinats per la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, la
missió de la qual és informar i tramitar les ajudes en matèria de lloguer, mitjançar entre
propietaris i inquilins, oferint assessorament tècnic i jurídic, donar difusió a la borsa
d'habitatges de lloguer i, en general, per a impulsar el mercat del lloguer a la
Comunitat.
Segons dades de l’enquesta realitzada, el 14% de les persones joves de 18 a 30 anys han
sol·licitat alguna ajuda de lloguer o compra de vivenda.

On s'han emancipat les persones joves de la Vall majors de 18 anys
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Pel que fa a l’oferta de lloguer, el 83,3% consideren que a la Vall d’Uixó no hi ha
suficient oferta de lloguer i el 87,7% consideren que no hi ha prou vivendes de lloguer al
parc públic de vivenda de lloguer. Tot i això, al 86,8% de les persones joves els agradaria
que hi haguera una xarxa local de vivenda pública social per a joves.

A més, l’Oficina Municipal d’Habitatge compta amb el Servei d'Assessorament Jurídic i
Intermediació en matèria de desnonaments per impagament d'hipoteca. Aquest servei
municipal ha sigut posat en funcionament per a ajudar a qualsevol propietari que
posseïsca un habitatge i tinga problemes per a afrontar les quotes del seu préstec
hipotecari, i com a conseqüència es trobe en risc de perdre el seu domicili habitual.
L'objectiu principal del servei és evitar els desnonaments per falta de pagament dels
préstecs hipotecaris sense solució residencial. El propietari de l'habitatge hipotecat
sol·licitant de l'atenció del servei podrà participar en un procés de mediació, mitjançant
el qual, un tercer neutral i imparcial (els membres del servei) ajuda al propietari i a
l'entitat bancària (prestadora) a arribar a un acord negociat, just i voluntari. Al mateix
temps es prestarà a l'usuari del servei una orientació i un assessorament jurídic en tot
el relatiu al seu deute hipotecari.

Persones joves majors de 18 anys de la Vall que han
sol·licitat alguna volta ajudes a l'alquiler

14 % 16,7 %

86,8 %

Persones joves majors de 18 anys que consideren
que a la Vall hi ha prou oferta d'alquiler

Persones joves majors de 18 anys a les que els
agradaria que hi haguera una xarxa local de vivenda
pública social per a joves

50 |  Pla Local  de Joventut - Ajuntament de la Val l  d 'Uixó



Atendre les demandes derivades del consum de drogues, des d'un model d'atenció
integrat, coordinat amb la xarxa sanitària i amb els serveis socials, i adaptat a les
necessitats individuals.
Orientar i assessorar les famílies i als usuaris.
Facilitar la desintoxicació, deshabituació, reinserció i tractament amb substitutius a
les persones amb problemes d'addicció.

Informació i prestació de mètodes anticonceptius, així com la indicació de mètodes
irreversibles i derivació al Centre quirúrgic corresponent d'aquells casos que no
puguen ser resolts en ambulatoris.
Orientació i atenció a l'esterilitat i assessorament en aquesta matèria.
Control i tractament de malalties de transmissió sexual.
Educació i informació en sexualitat.
Consell prenatal i genètic, amb selecció dels casos susceptibles d'una atenció més
especialitzada i derivació dels mateixos al Centre corresponent.
Detecció precoç de la patologia genital i mamària.
Indicació de l'avortament, d'acord amb els supòsits legals i derivació a l'establiment
acreditat pertinent.

C.12. ÀREA DE SALUT I PREVENCIÓ
 
Entre els serveis que s’ofereixen a la localitat de la Vall d’Uixó en relació amb el camp
de la salut, es destaca la Unitat de Conductes Addictives (UCA), Planificació Familiar, la
Unitat de Salut Mental i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives
(UPCCA).
A continuació s’explica detalladament en què consisteix cadascun d’aquests serveis.

Unitat de Conductes Addictives.
La Unitat de Conductes Addictives (UCA) és el recurs d’assistència sanitària al malalt
drogodependent. Constituïda com a dispositiu de referència per al tractament
ambulatori de les drogodependències i altres trastorns addictius. És un centre de
suport a l'Atenció Primària. Pertany a l'Agència Valenciana de Salut (Conselleria de
Sanitat).
En la nostra localitat, la UCA té principalment els següents objectius:

Planificació Familiar
El Centre de Planificació Familiar de la Vall és un servei que facilita informació i
assistència mèdica en matèria de sexualitat i anticoncepció.
Entre les seues funcions, es destaquen les següents:
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Emplenament de tota la informació sanitària i de la tramitació administrativa
normalitzada per la Conselleria de Sanitat i Consum.

Donar suport i assessorar els equips d'atenció primària del territori assignat.
Atendre els pacients que els són remesos, segons zona.
Donar cobertura als serveis d'urgència, així com a pacients o grups de crisi.
Desenvolupar activitats i programes orientats a la promoció de la salut i prevenció
de la malaltia.
Donar suport i assessorar a altres unitats assistencials, socials i educatives.
Cooperar en la reinserció social i desinstitucionalització de pacients internats a
l'Hospital Psiquiàtric.
Desenvolupar activitats de formació i investigació, promoure la millora de la qualitat
assistencial i garantir l'evolució dels programes desenvolupats.
Prestar l'assistència a la comunitat.

Servei d'Informació i Orientació. Qualsevol persona pot realitzar la seua consulta en
relació a la problemàtica de les drogodependències i altres conductes addictives.
Servei d'Atenció.
Intervenció terapèutica breu dirigida principalment a aquelles persones joves i els
seus familiars que, sense arribar a presentar un patró d'addicció, sí que realitzen
consums ocasionals i problemàtics d'alguna o d'algunes drogues.
Prevenció Escolar. Promoció i posada en marxa, en l'àmbit escolar, de programes de
prevenció amb continguts adequats als diferents cicles educatius en els quals es
desenvolupen.

El Centre de Planificació Familiar de la localitat està situat al Centre de Salut 2.

Unitat de Salut Mental
Les Unitats de Salut Mental són els elements assistencials de caràcter bàsic en la Xarxa
de Salut Mental. Aquestes unitats estan compostes per equips multidisciplinaris, amb
professionals de diferents àrees com: metges, psicòlegs, infermers i treballadors socials.
Des d'aquestes Unitats de Salut Mental es desenvolupen actuacions, tant de caràcter
ambulatori com hospitalari. A la nostra localitat la Unitat de Salut Mental té entre les
seues funcions les següents:

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)
La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives és un servei de titularitat
local que desenvolupa programes de prevenció a fi de reduir o evitar l'ús/abús de
drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.
El seu objectiu bàsic és la prevenció en el camp de les addiccions, així com la promoció
de la salut i el benestar social a través de programes familiars, educatius i comunitaris.
Entre els serveis que presta la UPCCA a la localitat destaquem els següents:
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Prevenció Familiar a través d'accions formatives i dels serveis d'informació,
orientació i atenció, col·laborant amb els pares i les mares per a una labor
preventiva més eficaç.
Campanyes d'Informació i Sensibilització.
Cursos de formació a diferents col·lectius socials amb un paper rellevant en la
prevenció de les drogodependències (professorat, personal sanitari, monitors
juvenils, policies, etc.)
Suport i coordinació amb altres recursos de la comunitat, per al desenvolupament
conjunt de les accions preventives (Institucions Públiques, Associacions, col·lectius
juvenils, grups de risc, etc).

Cal destacar que les persones joves de la localitat tenen a la seua disposició aquests
serveis de salut i prevenció.
Concretament en el camp de les addiccions i la seua prevenció, les persones joves tenen
a la seua disposició la Unitat de Conductes Addictives, així com la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l’addicció és una malaltia física i
psicoemocional que crea una dependència o necessitat cap a una substància, activitat o
relació. Es caracteritza per un conjunt de signes i símptomes, en els quals s'involucren
factors biològics, genètics, psicològics i socials.
Segons dades extretes de l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, les
drogues més consumides pels joves (14-18 anys) són les legals (alcohol i tabac), seguides
del cànnabis i dels hipnosedants amb o sense recepta mèdica.
El consum de drogues legals està més estés entre les dones i el consum de les drogues
il·legals està més estés entre els homes (excepte per als hipnosedants sense recepta).
L'edat mitjana d'inici en el consum se situa entre els 14 i els 16 anys i les prevalences de
consum augmenten amb l'edat.
En 2018, el 77,9% dels joves de 14 a 18 anys havia consumit alcohol alguna vegada. 
En l'àmbit local, segons dades de l’enquesta realitzada, la joventut s’inicia en el consum
d’alcohol dels 12 als 16 anys (91,3%), mentre que l'edat d’inici en el consum de tabac en
els i les joves fumadores es situa entre els 12 i els 17 (88,2%).

0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 anys 

13 anys 

14 anys 

15 anys 

16 anys 

17 anys 

18 anys 

Més 

Edat d'inici en el consum d'alcohol de les persones joves de la Vall
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L'11,5% de la joventut de la Vall fuma cigarrets habitualment. Pel que fa a la freqüència
en el consum de begudes alcohòliques el 34% del jovent afirma que sols pren begudes
alcohòliques quan ix de festa, mentre que l’11,6% afirma que ho fa totes les setmanes. El
motiu principal pel qual consumeixen begudes alcohòliques és «perquè m’agrada el seu
sabor» (34%) i «perquè és divertit i anima la festa» (31,7%).

Edat d'inici en el consum de tàbac de les persones joves de la Vall
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Raons per les quals les persones joves de la Vall consumeixen begudes alcohòliques

Pel que fa a les substàncies il·legals, el 27,1% del jovent enquestat afirma haver consumit
alguna volta hachís, mentre que 3,3% en consumeix freqüentment. El 5,3% ha provat
alguna volta drogues com la cocaïna, èxtasis, anfetamines, al·lucinògens, heroïna o GHB.
Però el 30,4% no se sent suficientment informat respecte al tema de les drogues.
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El joc patològic (o ludopatia) i les seues variants recents (apostes en línia,
videojocs...).
Les relacionades amb noves tecnologies: ús de mòbil i internet (sovint, vinculats a la
freqüentació de xarxes socials virtuals però que pot ser també generalitzada o
focalitzada a algunes temàtiques).

A més d’aquestes addiccions, existeixen les addiccions comportamentals. S'ha encunyat
el nou terme addiccions comportamentals, per a un conjunt de conductes que
comparteixen característiques amb les addiccions com l'alcohol i/o altres drogues però
que, a diferència d'aquestes, no impliquen el consum problemàtic de substàncies sinó la
presència d'hàbits que escapen del control del subjecte, fins i tot resultant-los
perjudicials.
Entre aquestes noves addiccions, destaquen:

El 12,8% de la joventut vallera enquestada afirma que ha jugat amb diners en els últims
mesos. A més, el 3,6% afirma que alguna volta ha sentit la necessitat d’apostar més i
més diners.
Finalment, cal destacar que la joventut enquestada utilitza amb freqüència les xarxes
socials i el telèfon mòbil, tal com apareix reflectit a la gràfica.

Freqüència en la que les persones joves de la Vall utilitzen el telèfon mòbil
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Entre 2 i 4 hores al dia 

Més de 4 hores al dia 
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La sala polivalent del Centre Social Les Llimeres.
La sala d’actes de la Biblioteca Municipal.
Palau de Vivel.
Teatre Municipal.
Centre Cultural Lepoldo Peñarroja.

Centre Jove La Moleta
Centre Jove Barri Toledo
Centre Jove Barri Carbonaire
Centre Jove Grup La Unió
Centre Jove Colònia Sant Antoni

C.13. ESPAIS I INFRAESTRUCTURES
 
Locals juvenils
En l’actualitat el Servei de Joventut està compost per l'Oficina d’Informació Juvenil i
l'Oficina Tècnica del mateix servei, situades al Centre Social de les Llimeres.
El fet que el Servei de Joventut no tinga un local propi en una sèrie d'instal·lacions fa
que sempre depenga de l’ocupació de locals d’altres serveis municipals o associacions
d’altres àmbits per a la realització d’activitats.
Per a realitzar activitats del Servei Joventut normalment s’utilitzen els següents espais:

Quan es tracta d’activitats que es realitzen a l’aire lliure, generalment s’ocupen places o
parcs de la localitat.

Locals Centres joves
A la localitat existeixen locals infantil-juvenils denominats Centres Joves. Aquests locals
són gestionats pel Servei d’Infància i Adolescència, sota la direcció de l’Àrea d'Inclusió
Social dins del Programa de Centres d’Esplai i Centres Joves. Perquè una persona jove
utilitze aquests locals cal que siga usuari o usuària d'aquests programes i ha d’estar
acompanyada pel monitor/a corresponent.
Aquests locals són:

Centres Socials
La ciutat compta amb edificis municipals denominats Centres Socials. Aquests locals
estan a disposició dels grups de persones, entitats socials i associacions que per
conveni o per sol·licitud puntual poden fer ús d’ells per a realitzar activitats o
esdeveniments.
Qualsevol grup de joves, i mitjançant el tràmit corresponent pot sol·licitar l’ús d’aquests
locals:
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Centre Social Les Llimeres
Centre Social Colònia Segarra
Centre Social Santiago Apòstol
Centre Social El Mercat
Centre Social Assumpció-Sant Vicent
Centre Social Carbonare
Centre Social La Unión- La Cova
Centre Social Sant Antoni
Centre Social El Roser
Centre Social Carmaday
Centre Social Correus
Centre Social Maestro Rodrigo

Pavelló Poliesportiu Municipal
Pista d'Atletisme Vicente Arzo
Estadi Municipal de Futbol José Mangriñan
Instal·lació Municipal La Moleta
Instal·lació Municipal Vallpala
Piscina Coberta Municipal
Instal·lacions d'Esports Urbans

Instal·lacions esportives
En l'àmbit esportiu, la ciutat compta amb diferents Instal·lacions esportives les quals
poden ser utilitzades per les persones joves. Per a ser usuari/a d’aquestes instal·lacions
cal sol·licitar al servei d’Esport el carnet d’usuari esportiu:
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D. FÒRUM JOVE

Aquest Pla Municipal de Joventut té caràcter participatiu, és per això que incorpora
l'estratègia del Fòrum Jove, que ha tractat d'empoderar i fer partícip el jovent de la
població. El Fòrum Jove, és una eina de debat i proposta juvenil que multitud de
municipis valencians han utilitzat els últims anys per a posar a l’abast de la població
jove la possibilitat de participar del disseny de les polítiques locals.
L'objectiu general d'aquest Fòrum a la Vall ha consistit en l'elaboració de propostes per
part de la joventut de la Vall d'Uixó per a incorporar-les al Pla Jove.
D'aquesta manera, el Fòrum Jove ha situg el vincle entre la voluntat juvenil i les
polítiques públiques, on les persones joves de la localitat a partir del coneixement de la
realitat que hi ha al municipi han pogut exposar les seues inquietuds i demandes per
poder tindre decisió en la implementació de les polítiques juvenils.
El Fòrum Jove ha representat una de les activitats principals del Pla Municipal Juvenil.
El 23 d'octubre, es va celebrar el Fòrum Jove a la localitat i es va decidir treballar al
voltant de quatre temes que es consideren de vital importància en el marc de les
polítiques juvenils: oci educatiu, formació, informació juvenil i participació i
voluntariat.

F O R M A C I Ó

I N F O R M A C I Ó
J U V E N I L

P A R T I C I P A C I Ó  I
A S S O C I A C I O N I S M E

O C I
 E D U C A T I U
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Elaboració de codis QR perquè puguen accedir directament a les xarxes socials i a la
informació
Elaboració de cartells amb temàtiques d’interés actual.
Visites a les classes dels instituts per a donar informació, ja que és més eco-friendly
que els flyers informatius.
Visites a les classes per a donar informació per part de les persones que formen el
Consell Jove.
Creació d’un grup de “relacions públiques” de les persones que participen en el
Consell per compartir la informació de les xarxes socials del Servei de joventut,
perquè així arribe a més gent jove.
Gestió de les xarxes socials de joventut per part de les persones del Consell Jove.
Renovació del perfil de les xarxes socials del Servei de joventut.

Servei de voluntariat a persones major de la localitat, amb els que realitzar jocs de
taula, passejar, llegir...
Realització d’obres de teatre per a entretindre als més menuts.
Classes de conversa d’anglés per a practicar de manera oral.
Creació de grups de zumba.
Creació del programa «La Vall més neta», per ajudar a netejar el nostre poble.
Programes participatius d’orientació.
Visites a la Llar Sagrada Família.
Realització de xicotets canvis al grup participatiu del Consell Jove.
Creació d’un refugi d’animals.

Creació de clubs de diferents categories (videojocs, música, youtubers, esports,
cuina, moda...).
Creació de clubs de debats.

Cal destacar que el grup que va acudir a la convocatòria del I Fòrum Jove va ser molt
participatiu durant tot el procés i després de conéixer la realitat de la nostra localitat,
van treballar per realitzar una sèrie de propostes que reflecteixen la visió de les
persones joves pel que fa a realitzar una millora significativa de les polítiques juvenils
de la localitat.
A continuació, apareix un llistat amb totes les propostes realitzades per les persones
joves participants del Fòrum Jove, recollides dins dels quatre àmbits prèviament
esmentats.
En l’àmbit de la informació juvenil les persones joves demanden el següent:

De la mateixa manera el jovent participant del fòrum va realitzar una sèrie de propostes
en matèria de participació i voluntariat que apareixen a continuació:

Pel que fa a l’oci educatiu, el jovent va realitzar les següents propostes:
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Foment de programes Erasmus i intercanvis.
Creació de club d’esports alternatius (bàdminton, volleyball, escalada, futbol
americà...).
Generació de programes d’intercanvis culturals.
Creació de concursos de l’estil de «Pasapalabra», «Saber y ganar»...
Creació d’un programa similar a l’Imserso, però per a persones joves.
Creació d’associació de jocs de rol.

Curs de socorrisme.
Tallers d’arts & crafts.
Curs d’informàtica.
Classes de pàdel.
Tallers d’aprendre a aprendre.
Cine didàctic.
Curs de vela.
Formació de tenis bàsica.
Cursos d’idiomes.
Curs de codi informàtic.
Curs estilístic.
Curs de fotografia.
Curs d’edició.
Cursos de maquillatge.
Cursos de formació per aprendre a parlar en públic.
Fires per a conéixer professions.
Cursos de primers auxilis.
Tallers d’orientació acadèmica.
Tallers de nutrició.

Finalment, en l’àmbit de la formació van realitzar les següents propostes de creació de:
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Integralitat i transversalitat: s’ocupen de tots els àmbits vitals i socials de la
joventut, i des de tots els departaments de l'administració pública.
Proximitat: estaran arrelades al territori i es basaran en el principi de proximitat,
per a garantir un major i millor servei directe a les persones joves.
Perspectiva intergeneracional: s’executaran com un procés continu amb les
polítiques d’infantesa i adolescència, que facilite l’apoderament de les persones
joves com a agents principals de la societat vallera.
Perspectiva de gènere: es fonamentaran en la igualtat real entre dones i homes, amb
perspectiva de gènere, i en la promoció de la diversitat com un valor per si mateix.
Caràcter universal: tractarà de garantir la igualtat d’oportunitats i combatre les
desigualtats socials, estructurals i conjunturals, mitjançant la promoció de les
habilitats per a la vida, l’aposta per l’oci educatiu i l’educació no formal, com a
instrument fonamental per a la inclusió social.
Participació directa: es perfilaran i es desenvoluparan des de la participació directa
i amb la corresponsabilitat de les persones joves, a través de les entitats i del teixit
associatiu juvenil.
Transparència, avaluació i democratització de la informació.

Dret a l’autonomia personal
Dret a l’atenció, a la promoció i a l’educació
Dret a la participació i al ple exercici de la ciutadania activa
Dret a l’accés, amb garanties, a una ocupació de qualitat
Dret a l’emancipació
Dret d’accés a l’habitatge

A. PRINCIPIS RECTORS

La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de
joventut estableix, en els seus articles 3 i 4, els principis que han de regir les polítiques
de joventut en la Comunitat Valenciana i els drets que es reconeixen a les persones
joves.
Tenint en compte aquests principis establim 7 directrius per a portar a terme les
accions del Pla Municipal de Joventut. Aquestes són:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A continuació reproduïm els drets recollits en la Llei de Polítiques Integrals de
Joventut que, associem al Pla Municipal de Joventut:

 FASE II. PLA D'ACCIÓ
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Dret a la protecció social
Dret a la llibertat d’expressió i d’informació
Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats
Dret a una vida lliure de violències masclistes
Dret al reconeixement i el respecte de la identitat de gènere
Dret a aprendre les llengües oficials i a expressar-s’hi
Dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió o creences
Dret a la justícia de menors, a la no-privació de la llibertat i també als serveis de
prevenció i reinserció social
Dret a la mobilitat
Dret a la salut sexual i reproductiva, a la vida sana i a decidir sobre el propi cos, i
també a l’educació per a la salut
Dret a l’esport i a l’activitat física
Dret a un entorn ambiental sostenible i saludable, i a la protecció davant d’un entorn
contaminat
Dret a l’accés gratuït i universal a internet i a les tecnologies de la informació i la
comunicació
Dret a l’accés a la informació i a la transparència de les administracions públiques
Dret al consum responsable i a la protecció com a consumidores
Dret a l’oci i el benestar.

Informació juvenil. 
Associacionisme i participació
Oci educatiu
Formació i ocupació
Educació i cultura
Voluntariat
Esports
Igualtat
Emancipació i habitatge
Salut i prevenció
Mobilitat
Sostenibilitat
Espais i infraestructures

B. EIXOS
Els eixos estratègics des dels quals s’abordarà el Pla Local de Joventut són:
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C. ACCIONS A
DESENVOLUPAR



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear un canal de
comunicació entre l'Oficina
d'Informació Juvenil i el
jovent

Comunicació entre
l'Ajuntament i la joventut

CANAL JOVE

Joves 12 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

Canal Jove és una ferramenta de comunicació que
emplea les noves tecnologies per intercanviar
informació amb representants i corresponsals juvenils,
ajundant a que hi haja una comunicació més directa amb
les persones joves.

- Crear un canal de comunicació i informació directa
amb la joventut.
- Rebre informació de les necessitats reals de les
persones joves.

Telèfon - Responsable
del canal.
- Equip de
generació de
continguts.

- Servei de
Joventut.
- Serveis
municipals que
generen activitats
en matèria de
joventut. 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Difondre informació
d'interés per a les persones
joves

Facilitar l'accés a la
informació perquè totes les
persones joves tinguen les
mateixes oportunitats

OFICINA D'INFORMACIÓ
JUVENIL

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

L’Oficina d’Informació Juvenil (OIJ) és un servei que
recopila, elabora i difonen informació d’interés per a les
persones joves. Aquesta oficina ofereix una informació
plural, àmplia i diversificada i, en la mesura de les seues
possibilitats, assessorament personalitzat. 

- Recopilar la informació que es genere, en el seu àmbit
d’actuació territorial, en matèria de joventut o d’interés
per als jóvens.
- Atendre de forma personalitzada els jóvens en les
seues consultes i demandes informatives i
d’assessorament.
- Detectar les necessitats i demandes informatives del
col·lectiu juvenil.
- Difondre la informació de què dispose.
- Promoure la participació i fomentar les activitats
juvenils.

Equipament
d'oficina

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 

- Servei de
Joventut.
- IVAJ



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Impulsar la pàgina web del
Servei de Jovenut

Comptar amb una
plataforma online que
continga tota la informació  
d'interés juvenil. 

PÀGINA WEB JOVENTUT

Joves 12 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

La pàgina web de l’Oficina d’Informació juvenil estarà
dedicada exclusivament a informar els i les joves de la
localitat de totes les activitats, programes, accions... que
siguen del seu interés, i  s'actualitzarà constantment.

- Difondre les polítiques de joventut, programes,
projectes, tallers… perquè arriben a tota la població jove
de la localitat. 
- Fomentar la participació en la societat del jovent
- Conéixer l'opinió de les persones joves de la nostra
localitat per a millorar l'oferta d'oci juvenil.
- Informar les persones joves de manera general de tot
allò que es realitze des de la regidoria de joventut, a més
de tot allò que tinga relació amb els joves, siga de l'àrea
de joventut o d'altres àrees de l'administracions
municipal o d'altres administració, així com donar-los la
informació que sol·liciten a través de la xarxa. 
- Respondre de manera ràpida a les demandes que els
joves realitzen a través de la xarxa. 

- Domini i
hosting. 
- Equip
informàtic.

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 

- Servei de
Joventut.
- Serveis
municipals que
generen activitats
en matèria de
joventut. 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear punts d'informació
virtuals als centres
educatius

Comptar amb punts
d'informació en els centres
educatius per a informar a
l'alumnat. 

PANTALLES
INFORMATIVES

Alumnat dels Centres
d'Educació Secundària

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

Aquesta acció contempla la instal·lació de pantalles
informatives als centres educatius on l’alumnat podrà
accedir i consultar tota la informació que genera
l’Oficina d’Informació Juvenil a través de la seua pàgina
web i altres pàgines oficials que puguen ser del seu
interés.

- Difondre les polítiques de joventut, programes,
projectes, tallers… perquè arriben a tota la població jove
de la localitat.
- Conéixer l'opinió de les persones joves de la nostra
localitat per a millorar l'oferta d'oci juvenil.
- Informar les persones joves de manera general de tot
allò que es realitze des de la regidoria de joventut, a més
de tot allò que tinga relació amb els joves, siga de l'àrea
de joventut o d'altres àrees de l'administració municipal
o d'altres administracions, així com donar-los la
informació que sol·liciten a través de la xarxa.

- Pantalles
tàctils. 
- Connexió a
Internet.

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 
- Informàtic/a. 

- Servei de
Joventut.
- Altres serveis
municipals. 
- IES.



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Tramitar el Carnet jove

Donar l'oportunitat a les
persones joves de que
puguen tramitar el Carnet
Jove a la seua localitat

CARNET JOVE

Joves 14 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

La joventut d’entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos podrà
obtindre el Carnet Jove i beneficiar-se de descomptes
en béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic,
educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i
semblants.

-Oferir el servei de tramitació de Carnet Jove a la Vall
d’Uixó

- Carnets. 
- Impressora de
carnets. 

- Servei de
Joventut.
- Oficina
d'Informació
Juvenil. 

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear guia de recursos per
a persones joves

Disposar d'un document
que reunisca tots els
recursos i serves
disponibles per a les
persones joves a la Vall
d'Uixó

GUIA DE RECURSOS PER A
JOVES

Joves 12 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: INFORMACIÓ
JUVENIL

Es tracta d’elaborar un únic document en el qual les
persones joves tinguen al seu abast informació referent
als diversos serveis i recursos disponibles a la localitat,
ja que a voltes la informació es troba dispersa, evitant
que les persones joves facen ús d’ella.
Aquesta guia es podrà trobar en format digital en la
pàgina web del servei de Joventut, o en format de
revista.

- Informar al jovent de tots els recursos i serveis que
l’Ajuntament i altres entitats posen al seu servei.
- Disposar d’un sol document que reunisca tots els
serveis i recursos dirigits a joves.
- Garantir a la joventut del dret d’informar-se.

- Pàgina web.
- Edició de
guies. 

- Servei de
Joventut.
- Oficina
d'Informació
Juvenil. 

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear un òrgan consultiu
format per persones joves

Comunicació entre
l'Ajuntament i les persones
joves

FÒRUM JOVE

Joves 12 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Formació d'un grup de persones joves, que participe en
reunions periòdiques en les quals avaluen i proposen
activitats i accions a desenvolupar per la Regidoria de
Joventut i l’Ajuntament.

- Crear un òrgan de participació juvenil.
- Elaborar les polítiques de joventut conjuntament amb
els joves. 
- Disposar d’una plataforma participativa mitjançant la
qual el jovent puga fer propostes a l’Ajuntament. 

- Local de
reunió
- Material
fungible

 

- Servei de
Joventut.
- Oficina
d'Informació
Juvenil. 

-Informador/a
juvenil.
- Tècnic/a de
joventut. 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear un espai de debat
sobre temes juvenils

Espais de reflexió i debat al
voltant de la joventut local

JORNADES DE JOVENTUT

Professionals que treballen
amb persones joves

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Es tracta d’unes Jornades que reuniran a diferents
professionals i entitats dedicades a desenvolupar
accions en el camp de la joventut, per a debatre,
reflexionar i millorar sobre diferents aspectes que
afecten en l'àmbit local a la joventut.

- Crear un espai de reflexió i debat sobre la joventut
local.
- Reunir una volta a l’any a tots els i les agents socials
que treballen en l’àmbit de la joventut a nivell local.

- Espai.
- Material
fungible
- Publicitat
- Projector 
- Equip
informàtic

 

Serveis Municipals
que generen
activitats en
matèria de
joventut
Entitats i
empreses amb
serveis dedicats a
la joventut

- Tècnic/a de
joventut. 
- Comissió
organitzadora



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear línies de subvenció
per a col·lectius joves

Recursos econòmics en els
col·lectius i associacions
juvenils

LÍNIA DE SUBVENCIÓ
MUNICIPAL PER A JOVES

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Es tracta de dotar una partida pressupostària a
disposició dels col·lectius i entitats juvenils que realitzen
accions i activitats en les quals participa el jovent valler.
Caldrà que aquestes subvencions es sol·liciten d’acord
amb la normativa vigent.

- Dotar d’una partida pressupostària per a subvencionar
accions o programes juvenils que es realitzen al
municipi.
- Ajudar econòmicament als col·lectius i associacions
juvenils.

- Servei de
Joventut.
- Col·lectius i
associacions
juvenils.

- Equip tècnic
de l’Àrea de
Dinamització
Social.



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la creació del
Consell Local de Joventut

Disposar d'un òrgan
participatiu format per
assoaciacions juvenils

CONSELL LOCAL DE
JOVENTUT 

Joves 12 a 30 anys

Baix

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

L’Ajuntament realitzarà les accions necessàries perquè
les associacions juvenils de la localitat es reunisquen i
tracten de crear un Consell Local de Joventut, el qual
fomente l'associacionisme juvenil, promoga iniciatives
que asseguren la participació de les persones joves del
seu àmbit en les decisions i les mesures que els afecten,
i les represente davant l'administració corresponent.

- Fomentar l'associacionisme dins de l’àmbit de la
joventut.
- Establir un òrgan representatiu per a les associacions
juvenils de la localitat, i per a les persones joves en
general.

- Servei de
Joventut
 - Col·lectius i
associacions
juvenils

- Equip de
joventut.

- Local de
reunió.
- Dotació
econòmica. 

 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear Consell Jove

Comunicació entre
l'Ajuntament i les persones
joves, i participació del
jovent en les polítiques de
joventut

CONSELL JOVE 

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Es tracta de crear un Consell Jove, format per persones
joves que, de forma voluntària y responsable dediquen
part del seu temps a formar-se en la participació i
elaborar propostes per a crear accions, programes,
projectes i activitats englobades en el camp de la
joventut.
Es tracta de què els i les joves participants en el Consell
s'inicien en la participació i vagen incrementant a poc a
poc el seu nivell d'implicació fins al grau màxim possible.

- Crear un òrgan de participació juvenil.
- Elaborar les polítiques de joventut conjuntament amb
els i les joves.
- Disposar d’una plataforma participativa mitjançant la
qual el jovent puga crear accions, programes, projectes i
activitats englobades en el camp de la joventut.

- Servei de
Joventut

- Equip de
joventut.

- Local de
reunió
- Material
fungible
 

 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear espais de trobada
d'associacionisme juvenil

Facilitar la trobada i
interrelació entre
col·lectius i associacions
juvenils

FIRA D'ASSOCIACIONS
JUVENILS

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

La Fira d’Associacions estarà formada per tots aquells
col·lectius i associacions juvenils que disposen
d’activitats i serveis dirigits a joves, i per entitats
prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre.
Aquesta fira també servirà perquè les associacions i
entitats informen de la seua activitat i intercanvien
experiències unes amb altres.

- Fomentar l’associacionisme juvenil.
- Donar visibilitat a les associacions juvenils.
- Formar un espai d’intercanvi d’experiències
associatives en el camp de la joventut.

- Servei de
Joventut
 - Col·lectius i
associacions
juvenils

- Tècnic/a de
joventut
- Comissió
organitzadora

- Carpes
- Taules i
cadires
- Escenari
- Equip de so

 



Materials Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Oferir tallers d'oci que
generen aprenentatge
personal

Oferir oci educatiu a la
gent jove de la localitat

AULA JOVE

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Programa de tallers de desenvolupament personal
destinats a adquirir estratègies i habilitats personals en
àrees quotidianes de la vida.

- Promoure accions de formació per a millorar els
coneixements dels joves en l'àmbit de dinamització
social i l'ocupació del temps lliure i d'oci.
- Crear un marc de formació no formal que eduque de
manera integral al jove.
- Afavorir l'accessibilitat dels recursos i crear
estructures de formació i oci per a la joventut.
- Creació d'un marc dinàmic on fluïsca la informació
dels diferents recursos i activitats de la localitat.
- Crear espais de trobada i creació de llaços
comunicatius entre l'alumnat, obrint al mateix temps
espais càlids d'integració de col·lectius amb problemes.
- Informar, assessorar i orientar a les associacions
juvenils perquè siguen ells agents i promotors de les
diferents activitats.

- Servei de
Joventut
 - Col·lectius i
associacions
juvenils

- Equip de
joventut. 
- Professorat
especialitzat.

- Aules per a
impartir tallers.

 



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la formació de
grups d’oci temàtic entre
persones joves

Ajuntar a gent jove que
compartisca les mateixes
inquietuds a nivell d’oci

CLUBS D'OCI TEMÀTIC

Joves 12 a 30 anys

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Es tracta de desenvolupar accions per a ajuntar a gent
jove que compartisca les mateixes aficions. Aquestes
accions donaran pas a crear diferents clubs d’oci, com
clubs de fotografia, patinatge, jocs de rol... 

- Crear espais d’oci temàtic.
- Fomentar la interrelació entre les persones joves de la
localitat per a compartir aficions.
- Motivar la creació d’associacions juvenils.

- Servei de
Joventut
 - Col·lectius i
associacions
juvenils

- Equip de
joventut. 

- Espais de
reunió. 

 



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar la joventut
creativa de la Vall

Crear espais d'oci i
promoció juvenil

JOVES TENDÈNCIES

Joves 16 a 30 anys

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Joves Tendències és una activitat que busca generar un
espai de creació i cultura que pretén ser una finestra i
oportunitat per als i les joves artistes i creadores de la
Vall d'Uixó perquè puguen mostrar la seua obra a la
joventut de la ciutat en particular, i al públic en general.
L'activitat consta d'una exposició presencial d'obres
d'autors i autores d'entre 16 i 30 anys de la Vall d'Uixó
que mostren diferents disciplines artístiques,
principalment pintura, escultura, fotografia, dibuix i
moda. 
L'exposició està oberta al públic en el Centre Cultural
Palau de Vivel de la Vall d'Uixó durant dues setmanes i
compta amb una inauguració en la qual se'ls fa un
xicotet reconeixement als i les artistes.
 

- Servei de
Joventut
 - Col·lectius i
associacions
juvenils
- IES

- Equip de
joventut. 
- Comissariat
de l'exposició. 

- Espai per a
l'activitat. 
- Material de
difusió. 
- Material
exposició.

- Fomentar activitats en les quals quals i els joves
participen activament.
- Promocionar joves artistes i creatives de la Vall d'Uixó.
- Facilitat l'accés de les persones joves a la cultura.
- Augmentar la participació del jovent en el
desenvolupament cultural de la localitat.
- Donar presència i visibilitat a la gent jove.
 



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar la joventut de la
Vall

Crear espais d'oci i
promoció juvenil

SOM ACÍ

Joves 16 a 30 anys

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

L'activitat es centra en el desenvolupament d'una
exposició oberta i àmplia al voltant del paper de la
joventut en el moment actual, així com de la defensa de
la seua preparació cap al futur i les ganes de poder
continuar desenvolupant els seus projectes de vida
personals.
La temàtica envers la qual gira és la joventut, amb una
visió àmplia i des de tots els sectors de treball als que els
i les joves opten. Cadascuna d’aquestes categories estarà
formada per tres joves referents en la matèria, qui
tractaran d'apropar la seua visió del món, el sector en el
qual desenvolupen la seua tasca i missatges d’optimisme
per als que venen darrere, així com reivindicacions per
un món millor.

 

- Servei de
Joventut
- Falla Ja Estem
Tots

- Equip de
joventut. 

- Infraestructures.
- Material
exposició.

 

- Donar a conéixer el potencial que tenen els i les joves
de la localitat.
- Promocionar la cultural i el talent del jovent valler.
- Visibilitzar i donar veu a les persones joves perquè la
societat vallera els puga escoltar.
- Fomentar activitats en les quals la gent jove participe
activament.
 



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar la joventut
creativa de la Vall

Crear espais d'oci i
promoció juvenil

SALÓ DEL CÒMIC

Joves 12 a 30 anys

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

El Saló del Còmic de la Vall d'Uixó és una activitat que
acollirà diverses accions. 
Es vol crear un espai de referència, en què el còmic se
situe en el centre com a motor creatiu dels nostres
joves, generant històries, idees i personatges que
alimenten la creativitat dels i de les nostres joves i la
motivació per l'art i la narrativa.
Es programaran diverses xarrades o conferències
d'experts o expertes en còmic, a més d'un videofòrum
que tindrà com a temàtica principal el manga.
També s'exposarà material de les persones joves de la
localitat que dibuixen còmic o manga i es faran diversos
tallers d'iniciació al dibuix de còmic i manga destinats a
joves.

 

- Servei de
Joventut.

- Equip de
joventut. 
- Comissariat
exposició

- Visualitzar l'activitat creativa del còmic.
- Crear un espai de trobada i interacció de joves. 
- Augmentar la participació de les persones joves en les
activitats de la localitat.
- Fomentar la participació social i cultural. 
- Fomentar la creativitat juvenil.

 

- Espai per a
l'activitat. 
- Material de
difusió. 
- Material
exposició.



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar la joventut
creativa de la Vall

Crear espais d'oci i
promoció juvenil

FESTIVAL DE
CURTMETRATGE

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Es tracta d’una activitat que promociona el treball que
realitzen les persones joves en l’àmbit cinematogràfic i
audiovisual.
Per a realitzar aquesta activitat és necessària
l’organització d’unes jornades/festival on es
desenvoluparan diverses activitats de l’àmbit
audiovisuals, com una mostra de curtmetratge, un
concurs de curts, una exhibició dels treballs de
persones que estudien en aquest camp...

 

- Servei de
joventut i de
cultura. 

- Equip de
joventut. 
- Equip
organitzador

- Visualitzar l'activitat creativa de la gent jove. 
- Crear un espai de trobada i interacció de persones
joves. 
- Augmentar la participació de les persones joves en les
activitats de la localitat.
- Realitzar una activitat d'oci i temps lliure.
- Fomentar la participació social i cultural
- Fomentar la creativitat juvenil.
- Promocionara a la joventut creativa de la Vall.
 

 

- Espai per a
l'activitat. 
- Material de
difusió. 
- Material
festival.



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar el talent
musical de la joventut de la
Vall

Crear espais d'oci i
promoció juvenil

FESTIVAL DE MÚSICA I
CANÇÓ DE JOVES
INTÈRPRETS NOVELLS

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Es tracta d’una activitat que promociona el treball que
realitzen les persones joves en l’àmbit de la música i la
interpretació.
Per a realitzar aquesta activitat és necessària
l’organització d’un festival en el qual participen aquelles
persones joves que estan iniciant-se en el món de la
música.

 

- Servei de
joventut.

- Equip de
joventut. 
- Equip
organitzador.

- Visualitzar l'activitat creativa de la gent jove.
- Donar l’oportunitat a les persones joves de
desenvolupar el seu talent en el camp de la música. 
- Crear un espai de trobada i interacció de persones
joves. 
- Augmentar la participació de les persones joves en les
activitats de la localitat.
- Realitzar una activitat d'oci i temps lliure.
- Fomentar la participació social i cultural
- Fomentar la creativitat juvenil.

 

 

- Espai per a
l'activitat. 
- Material de
difusió. 
- Material
festival.



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la participació
de les pesones joves en les
activitats locals

Crear activitats d'oci
educatiu

CONCURSOS JOVES

Joves 12 a 30 anys

Mitjà

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

Es tracta de crear una programació anual premis i
concursos per a persones entre 12 i 30 anys. La majoria
d'aquests concurso donen l'opció de realitzar activitats
secundàries, com exposicions i edició de llibres.
Exemple:
- Concurs Literaris
- Concurs de Pintura i Dibuix
- Concurs de Fotografia
 

- Servei de
joventut.

- Equip de
joventut. 
- Equip
organitzador.

- Visualitzar l'activitat creativa de la gent jove.
- Donar l’oportunitat a les persones joves de
desenvolupar el seu talent.
- Realitzar una activitat d'oci i temps lliure.
- Fomentar la participació en l'àmbit cultural
- Fomentar la creativitat juvenil.
- Promocionar en l'àmbit local i comarcal les i els joves
creatius de la Vall d'Uixó.

- Espai per a
l'activitat. 
- Material de
difusió. 
- Material
festival.

 



Material i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Visualitzar el talent de les
persones joves en l'àmbit
de l'art urbà

Crear activitats d'oci
educatiu

FESTIVAL D'ART URBÀ

Joves 12 a 30 anys

Alt

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: OCI EDUCATIU

El festival d’art urbà és un esdeveniment de caràcter
cultural, social i juvenil on es mostra les diferents arts,
estils i activitat física que es realitzen en els diferents
espais que trobem a les ciutats.
En aquest esdeveniment s'utilitzara diferents
localitzacions de la localitat. Es realitzaran una
recopilació de diferents activitats, totes elles
relacionades amb l'activitat urbana: concurs de baralles
de galls, exhibició de hip hop, pintades de grafiti,
concert de música, break dance, pintura ràpida i skate.
 

- Servei de
joventut.

- Equip de
joventut. 
- Equip
organitzador.

- Realitzar la primera mostra d'art urbà.
- Crear un espai de trobada i oportunitat per als joves
que practiquen activitats en entorns urbans.
- Fomentar la participació entre els joves.
- Acostar aquest tipus d'art a la població en general.
- Promocionar la Vall d'Uixó a través d'esdeveniments
Culturals.

- Espai Urbà.
- Equip de
Musica.

 



Materials i
infraestructures

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Formar a la joventut dins
de l'àmbit de l'animació
juvenil

Oferir formació en el camp
de l'animació juvenil

FORMACIÓ JOVE

Joves 16 a 30 anys

Alt

Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

EIX: FORMACIÓ I
OCUPACIÓ

Formació jove és un programa de formació compost
d'una sèrie de cursos destinats a adquirir estratègies i
eines dins del camp de l'animació juvenil.

- Promoure accions de formació per a millorar els
coneixements de les persones joves en l'àmbit de
dinamització social i l'ocupació del temps lliure i d'oci.
- Crear un marc de formació no formal que eduque de
manera integral a les persones joves.
- Afavorir l'accessibilitat als recursos i crear estructures
de formació i oci per a la joventut.
- Creació d'un marc dinàmic on fluïsca la informació
dels diferents recursos i activitats de la localitat.
- Crear espais de trobada i creació de llaços
comunicatius entre l'alumnat.

- Servei de
Joventut.
- Escola
d'Animació.

- Equip de
joventut
- Professorat
especialitzat.

- Aules.

 



Materials i
infraestructures

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Donar resposta al grups de
joves que ni estudien ni
treballen

Retornes les persones joves
al sistema educatiu

JOVE OPORTUNITAT

Joves 16 a 21 anys

Baix

Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

El programa Jove Oportunitat es materialitza en un curs
en què el contingut primordial és l'orientació personal i
professional del jove participant, des d'una visió integral
de la persona i per a permetre-li construir el seu propi
projecte global de vida.
L'orientació personal utilitzarà tècniques de coaching
actitudinal: grupal i individual, i, en casos necessaris,
coaching parental.

-Millorar l'ocupabilitat juvenil, a través d'un canvi
d'actitud dels i les joves participants (motivació,
autoestima, positivitat) i, així mateix, de l'adquisició per
ells i elles de superiors competències tècniques. En
concret, això últim, aconseguint que xics i xiques que
van abandonar els estudis prematurament prenguen la
decisió de tornar a ells, per a obtindre un títol de
Formació Professional de Grau Mitjà. 

- Regidoria
d'Educació.
- IVAJ.

- Professionals
especialitzats.

- Aules.
- Material
formatiu.

 

EIX: FORMACIÓ I
OCUPACIÓ



Materials i
infraestructures

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Donar resposta a les
persones joves que estan a
l'atur

Millorar l'empleabilitat de
les persones joves

ORIENTA JOVE

Joves 16 a 30 anys

Alt

Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Servei d'orientació laboral per a totes les perones joves
que estan buscant treball o en situació de millora
d'ocupació.

- Elaboració de currículum i cartes de presentació
- Informació sobre les diferents vies d'accés a l'ocupació
i recursos existents a la ciutat.
- Orientació i disseny de trajectòries laborals per a
l'ocupació i l'autoocupació.
- Informació d'ajudes i subvenciones
- Inserció en borsa d'ocupació

- Regidoria de
Desenvolupament
Econòmic.

- Professionals
especialitzats.

- Oficina.

 

EIX: FORMACIÓ I
OCUPACIÓ



Materials i
infraestructures

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Crear espais d'ajuda a les
persones joves
emprenedores

Millorar l'empleabilitat de
les persones joves

OFICINA
D'ASSESORAMENT A
L'EMPRENDIMENT

Joves 16 a 30 anys

Alt

Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Aquesta oficina s'encarregaria de facilitar la creació de
noves empreses gestionades per persones joves a l'inici
efectiu de la seua activitat i el seu desenvolupament, a
través de la prestació de serveis d'informació, tramitació
de documentació, assessorament, formació i suport al
finançament empresarial.

- Formar i assessorar a les persones joves
emprenedores.
- Ajudar en la gestió d'ajudes i subvencions per a
empreses.

- Regidoria de
Desenvolupament
Econòmic.

- Professionals
especialitzats.

- Oficina.

 

EIX: FORMACIÓ I
OCUPACIÓ



Materials i
infraestructures

ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Formar a les persones
joves per a parlar en públic

Millorar la comunicació
oral de les persones joves

LLIGA DE DEBAT

Joves 16-17 anys

Mitjà

Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

La lliga de debat és un projecte per a consolidar el
procés de maduració moral i intel·lectual del jovent que
cursa secundària mitjançant la realització d'un debat on
a partir d'una pregunta formulada prèviament hi hauran
dos equips que cadascun defensarà posicions oposades
que es decidiran mitjançant un sorteig previ.
Al mateix temps es busca ampliar la visió crítica del
jovent i que desenvolupen les competències necessàries
per a exercir una ciutadania activa en el futur.

- Treballar una correcta competència lingüística.
- Millorar el registre oral dels joves a l'hora de parlar en
públic.
- Fomentar el treball en equip
- Treballar els diferents registres comunicatius.
- Utilitzar fonts correctes i referencies de valor per a la
construcció del discurs.
- Veure com aplicar els continguts pedagògics i
lingüístics en format de debat

- Regidoria
d'Educació.

- Professionals
especialitzats.

- Aules.
- Material
formatiu.

 

EIX: EDUCACIÓ I
CULTURA



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la lectura entre
les persones joves

Crear un club de lectura
virtual per a persones
joves

CLUB VIRTUAL DE
LECTURA JUVENIL

Joves 16 a 23 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

El club virtual de lectura per a joves és un servei dirigit a
la lectura social en línia, que permet debatre a distància
entorn d'obres prèviament anunciades i definides en la
programació anual. Es pot especialitzar en còmic, jove-
adult, etc.

- Crear un nou espai a la biblioteca o que s'estenga més
enllà dels seus murs a través de la biblioteca 2.0.
- Fomentar la lectura en joves a través d'un pla que
incloga una oferta d'activitats i estratègies originals,
atractives i que cobrisquen les seues expectatives. 
-Implicar els usuaris a través de la seua participació en
la gestió de la secció: planificació de tallers i activitats,
adquisició de fons, etc.…
-Promocionar l'ús responsable i eficaç de les TIC.
-Treballar de manera coordinada amb les diferents
associacions i entitats locals vinculades amb aquest
segment de població

- Biblioteca
Municipal. 
- Servei de
joventut. 

- Mediador/a.- Llibres.

 

EIX: EDUCACIÓ I
CULTURA



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar maker spaces
com a espais col·laboratius

Donar a conèixer el món de
la impressió digital 3D
entre les persones joves

MAKER SPACE
D'IMPRESSIÓ DIGITAL 3D

Joves 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Les activitats que es duen a terme en aquests espais,
són informals i no excessivament tècniques. Es tracta de
tallers pràctics d'experimentació tecnològica, en aquest
cas per a saber com s'usa una impressora 3D.
A més són els propis membres dels tallers, els qui van
aportant les seues idees i experiències.
En alguns casos, aquests espais disposen d'assessors per
a qüestions més complexes, encara que com en general
els principiants reben ajuda d'altres usuaris.

- Fomentar els espais maker, desconeguts en el nostre
municipi.
- Conjuminar a joves, amb o sense experiència en el
moviment maker, que pogueren aportar els seus
coneixements dins del món de la impressió 3D.
- Donar a conéixer l'ús d'una impressora 3D a persones
no expertes en la matèria.
- Informar sobre equipament i consumibles, ensenyar
procediments de descàrrega de plantilles i treballar en
la impressió de diversos objectes de plàstic.

- Biblioteca
Municipal. 
- Servei de
joventut. 

- Mediador/a.- Impressora
3D.
- Consumibles.
- Espai. 

 

EIX: EDUCACIÓ I
CULTURA



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar el voluntariat
entre les persones joves

Oferir servei de
voluntariat per a joves

BORSA DE VOLUNTARIAT
JOVE

Joves 12 a 30 anys

Mitjà

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

El programa Borsa de Voluntariat Jove és un punt de
referència per a les associacions i organitzacions de la
Vall d'Uixó i per a totes aquelles persones joves que
desitgen dedicar part del seu temps lliure a l'acció
voluntària. Aquests joves a més de participar en
activitats socials hauran de participar en diferents
accions de preparació i formació. Exemple:
- Club de lectura intergeneracional
- Lectura per a gent gran.
- Col·laboració amb la Llar Sagrada Família
- Protecció Civil
- Col·laboració en entitats socials

- Implicar a les persones joves en accions socials.
- Detectar les necessitats de les entitats de la ciutat
quant a persones joves voluntàries i suports de
l'administració en l'acció voluntària.
- Realitzar la mediació i derivació de persones
voluntàries a projectes d'entitats socials.

- Servei de
joventut.
- Servei d'àrees
que oferisquen
voluntariat. 
- Entitats socials.

- Equip de
joventut. 
- Tècnica de
voluntariat. 

EIX: VOLUNTARIAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar el voluntariat
entre les persones joves

Donar a conèixer l'oferta
de voluntariat a les
persones joves 

APUNTA'T AL
VOLUNTARIAT

Alumnat IES

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Apunta't al voluntariat és una campanya informativa als
Instituts d'Educació Secundària, en la qual s'informa a
les persones joves de l'oferta de voluntariat que existeix
a la localitat, per a impulsar així que les persones joves
es decidisquen a realitzar un voluntariat, ja que aquest
té una funció formativa. A més, els dona l'oportunitat de
participar en la societat de forma activa, col·laborar amb
els grups més vulnerables o aprendre valors com la
solidaritat, la tolerància, la responsabilitat o la
generositat, entre altres.

- Promoure la participació activa del jovent en la
societat.
- Permetre al les persones joves que exercisquen els
seus drets i responsabilitats com a membres de les
seues comunitats, aprenent i creixent al llarg de tota la
vida, desenvolupant tot el seu potencial humà. 

- Servei de
joventut.
- Servei d'àrees
que oferisquen
voluntariat. 
- Entitats socials.

- Equip de
joventut. 
- Tècnica de
voluntariat. 

- Material
informatiu. 

 

EIX: VOLUNTARIAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la igualtat i la
no-violència de gènere

Generar consciència entre
les persones joves per a
garantir una societat més
igualitària

CONCURSOS PEL FOMENT
DE LA IGUALTAT I LA NO-
VIOLÈNCIA

Joves 12 a 30 anys

Mitjà

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

A través de concursos artístics amb la temàtica de la
igualtat i la no-violència de gènere tractem de provocar
una reflexió personal que es plasma en una obra
generada per persones joves. Aquestes obres es poden
exposar al públic jove. Exemples:
- Concurs de Fotografia Creativa.
- Concurs de Microrelats

- Intervindre des d'una activitat creativa per a
visualitzar una perspectiva d'igualtat
- Previndre actituds discriminatòries i sexistes entre la
Joventut
- Transmetre valors d'igualtat de gènere a través
d'activitats creatives

- Servei de
joventut.
- Servei
d'Infodona. 

- Equip de
joventut. 
- Equip
Infodona. 

- Material
informatiu i
d'exposició.
- Dotació
econòmica
premis.

EIX: IGUALTAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar la igualtat i la
no-violència de gènere

Generar consciència entre
les persones joves per a
garantir una societat més
igualitària

FÒRUM-DEBAT AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Alumnat IES

Mitjà

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Aquesta activitat tracta de provocar una reflexió
personal de les persones joves a través d'obres de
teatre, vídeo fòrums o formats similars amb la temàtica
de la igualtat i la no-violència de gènere.

- Intervindre des d'una activitat creativa per a
visualitzar una perspectiva d'igualtat
- Previndre actituds discriminatòries i sexistes entre la
Joventut
- Transmetre valors d'igualtat de gènere a través
d'activitats creatives

- Servei de
joventut.
- Servei
d'educació.
- Servei
d'Infodona. 

- Equip de
joventut. 
- Equip
Infodona. 

- Material
informatiu.
- Materials a
determinar. 

EIX: IGUALTAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Promoure l'agricultura
sostenible

Evitar la pèrdua de la
tradició agrícola entre el
jovent

PROJECTE HORT URBÀ

Joves de 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén iniciar-se amb tallers destinats a
persones joves, qui aprendran com treballar la terra.
Després que els i les joves participants coneguen com es
treballa un hort, es posarà a disposició de les persones
joves xicotetes parcel·les, i seran ells i elles qui
autogestionaran  la seua part de l’hort.
Per tal de portar a terme aquesta fase, es dividirà l’hort
urbà en diferents zones que seran assignades als i les
joves que ho sol·liciten. 

- Impulsar en els i les joves el desenvolupament de
valors que dignifiquen la vida en el medi rural
- Proporcionar als i les joves l'oportunitat de participar
directament en el procés d'obtenció de productes
naturals i ecològics coneguts per ells com a
consumidors.
- Conéixer el funcionament d'un hort ecològic, així com
les tècniques de cultiu tradicional i ecològic
- Fomentar el respecte per la terra com a font de vida i
desenvolupar l'interés per no degradar-la.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Medi Ambient. 

- Equip de
joventut. 
- Personal
especialitzat. 

- Parcel·les. 
- Útils i
ferramentes. 

 

EIX: SOSTENIBILITAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Mobilitzar a les persones
joves per mantindre els
espais naturals lliures de
fem

Conscienciar a les persones
joves de la importància de
tindre cura del medi
ambient

LLUITEM CONTRA LA
"BASURALEZA"

Joves de 12 a 30 anys

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

La mobilització ciutadana és una de les claus per a
acabar amb el problema de la "basuraleza". Si hi ha una
manera de conscienciar és des de la participació,
animant a la gent jove a eixir al camp i netejar el que
ningú havia d'haver embrutat en primera instància: a
alliberar, en definitiva, la naturalesa de fem. La iniciativa
es basa a eixir un dia a l'entorn natural per a recollir
residus i alleujar aquesta problemàtica.

Conscienciar i mobilitzar a la joventut per a mantindre
els espais naturals lliures de fem i que puguem,
d'aquesta manera, alliberar molta més vida en favor de
la biodiversitat.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Medi Ambient. 

- Equip de
joventut. 

- Material
informatiu. 
- Cartells
explicatius. 

 

EIX: SOSTENIBILITAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar una millora de
l'educació vial de les
persones joves

Conscienciar a la joventut
perquè realitzen una
conducció segura

EDUCACIÓ VIAL PER A
JOVES

Alumnat IES

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

El Projecte d'Educació Viària per a Joves està orientat,
bàsicament, a estudiants d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO) que, per la seua edat, podrien accedir
al món de la moto. El projecte està conformat per
diferents xerrades dirigides als joves, així com formació
pràctica al Parc d'Educació Vial. 

- Evitar els accidents de trànsit tant de vianants com de
conductors.
- Crear actituds de prevenció, i conéixer i emprar
tècniques defensives en relació al trànsit.
- Conéixer les normes de circulació per als vianants en
carretera i tindre un comportament adequat com a
vianant en l'ús de les vies públiques.
- Crear actituds de respecte a les normes i cap als
agents de circulació com a servidors en la vigilància i
ordenació del trànsit.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Seguretat
Ciutadana. 

- Equip de
joventut. 
- Personal
especialitzat, 

- Material
informatiu. 

 

EIX: MOBILITAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Dotar de mitjans de
transport a les persones
que no disposen de vehicle
propi

Poder accedir al transport
en tren

BUS LLANÇADERA

Població en general
(especialment joves de 12 a
18 anys)

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

El projecte Bus Llançadora busca que les persones joves
puguen accedir al transport en tren sense que tinguen
que dependre d'altres persones perquè les transporten
fins a les estacions de tren situades en pobles veïns. Per
això, és necessari un bus llançadora que isca cada 30
minuts des de la Vall per a arribar a Nules.

- Facilitar els desplaçaments de les pesones joves.
- Fomentar la utilització de transport públic. 

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Seguretat
Ciutadana. 

- Equip de
joventut. 
- Personal
companyia
autobusos. 

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: MOBILITAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Dotar de mitjans de
transport a les persones
que no disposen de vehicle
propi

Evitar que les persones
joves conduïsquen sota els
efectes de l'alcohol

CAMPANYA DE
TRANSPORT SEGUR

Joves de 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Aquesta campanya de transport segur es posarà en
marxa per transportar les persones joves en dies
assenyalats en què acudeixen a festes que es celebren
en altres localitats, per evitar així que conduïsquen i que
ho facen sota els efectes de l'alcohol, posant en risc la
seua integritat física i la d'altres persones.

- Promoure el transport públic amb autobús com mig
segur i sostenible.
- Evitar la conducció no segura i el risc de patir
accidents.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Seguretat
Ciutadana. 

- Equip de
joventut. 
- Personal
companyia
autobusos. 

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: MOBILITAT



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Assessorar a les persones
joves en matèria
d'habitatge

Millorar el procès
d'emancipació de la
joventut

OFICINA D'INFOVIVENDA
JOVE

Joves de 16 a 30 anys

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

L'objectiu de l'Oficina Municipal de l'Habitatge de La
Vall d'Uixó és proporcionar informació i assessorament
als veïns de la ciutat sobre la possibilitat d'accedir a tota
mena d'habitatges, tant de protecció pública com lliure,
de nova construcció com usades en totes les formes
d'accés (compra, lloguer i lloguer amb opció a compra)
que estiguen disponibles o en tramitació en el terme
municipal de La Vall d'Uixó. Així mateix, la nova acció
permetria a les persones joves disposar d'una franja
horària especialment per a ells i elles.

- Assessorament en matèria d'habitatge.
- Orientació en casos d'execucions hipotecàries.
- Orientació i tramitació sobre els lloguers socials.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Vivenda. 

- Personal
Infovivenda.

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I
HABITATGE



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Disposar d'una borsa de
vivenda

Millorar el procès
d'emancipació de la
joventut

BORSA DE VIVENDA DE
LLOGUER

Joves de 16 a 30 anys

Mitjà

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

És un servei la missió del qual és informar i tramitar les
ajudes en matèria de lloguer, mediar entre propietaris i
inquilins oferint assessorament tècnic i jurídic, donar
difusió a la borsa d'habitatges en lloguer i en general per
a impulsar el mercat del lloguer.

- Incentivar als propietaris per a mobilitzar el parc
d'habitatges buits i oferir-les al mercat de lloguer.
- Donar difusió a la bossa d'habitatge en lloguer, per a
incentivar la demanda latent.
- Oferir habitatges en lloguer a preus adequats a les
possibilitats dels demandants.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Vivenda. 

- Personal
Infovivenda.

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I
HABITATGE



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Oferir un espai per parlar
sobre conductes addictives

Previndre el consum de
substàncies addictives per
part de persones joves

TERTÚLIES

Joves de 16 a 30 anys

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

L'inici en el consum es produeix a edats molt
primerenques, entre 13 i 16 anys depenent de la
substància. La informació sobre drogues la reben
principalment pels mitjans de comunicació social, la
família i xarrades o cursos relacionats. En aquest cas,
proposem unes tertúlies complementàries als tallers de
prevenció de conductes addictives que es realitzen als
IES. En aquestes tertúlies les persones joves podran
compartir les seues experiències i necessitats, a la
vegada que una persona professional en el camp de la
prevenció els dona feedback.

- Aportar informació real dels efectes del consum i abús
de substàncies addictives. 
- Fomentar un esperit crític i desenvolupar actituds i
comportaments alternatius.
- Desenvolupar la capacitat de resistència a la pressió
de grup en el context del paper que exerceix en l'inici
del consum d'aquestes substàncies. 

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria de
Serveis Socials. 

- Tècinca de
prevenció de
conductes
addictives. 
- Equip de
joventut. 

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: SALUT I
PREVENCIÓ



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Promoure espais
d'educació sexual

Informar a les persones
joves en matèria
d'educació sexual

TALLERS D'EDUCACIÓ
SEXUAL

Joves de 12 a 18 anys

Mitjà

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Els tallers d'educació sexual per a joves, estan destinats
a orientar de forma didàctica per a promoure una
cultura de la salut sexual que previnga els embarassos
prematurs, les infeccions de transmissió sexual i la
violència de gènere, a través d'afavorir l'exercici
autònom i responsable de la seua sexualitat.

Promoure una cultura de la salut sexual que previnga els
embarassos prematurs, les infeccions de transmissió
sexual i la violència de gènere, a través d'afavorir
l'exercici autònom i responsable de la seua sexualitat.

- Regidoria de
Joventut. 
- Planificació
Familiar. 

- Personal
especialitzat.
- Equip de
joventut. 

- Material
informatiu. 
- Altres. 

 

EIX: SALUT I
PREVENCIÓ 



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Fomentar l'activitat física i
esportiva

Creació d'activitats de
foment de l'activitat física

ACCIÓ ESPORTIVA

Joves de 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Es tracta de crear un programa de foment de l'esport,
que a través de diversos tallers esportius motiven a les
persones joves a fer esport. Aquests tallers contindran
activitats no competitives amb la finalitat de generar
hàbits saludables, tant físicament com mentalment.
Exemples de tallers: de pàdel, de running, de tenis taula,
de muntanyisme, d'escalada, de patinatge, de parkour,
de cal·listènia...

- Proporcionar vivències i hàbits saludables per a la seua
vida adulta.
- Incentivar i donar cobertura a aquelles persones joves
que no tenen motivació per fer activitat física.
- Possibilitar la pràctica esportiva a aquells que no
poden permetre's estar federats.
- Educar en el respecte als altres, l’esportivitat i el
treball en equip.
- Incrementar la sociabilitat i cooperació entre les
persones joves. 

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria
d'Esports. 

- Monitors
esportius. 

- Instal·lacions
espertives.

 

EIX: ESPORTS 



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Organitzar eixides a punts
d'interés del terme

Creació d'activitats de
foment de l'activitat física

CONEIX EL TEU ENTORN

Joves de 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

A través de l'organització d’excursions i eixides es
visitaran diferents llocs d'interés del terme municipal.
En el lloc es donara informació sobre la història, la
fauna, la flora i altres anècdotes d'interés per al
coneixement de les persones joves que realitzen
l'excursió. Es podran visitar pics, paratges, aljubs, coves,
barrancs, fonts,,,

- Despertar l’interés i predisposició per a seguir
practicant esport en un entorn natural.
- Proporcionar vivències i hàbits saludables en el temps
d’oci.
- Incentivar i donar cobertura a aquelles persones joves
que no tenen motivació per fer activitat física.
- Fer una activitat mediambiental.
- Educar en el respecte al món mediambiental.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria
d'Esports. 
- Regidoria de
Turisme

- Monitors
esportius. 

EIX: ESPORTS 



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Oferir un espai de reunió a
les persones joves

Dotar la localitat d'espais
públics destinats a les
persones joves

CASAL JOVE

Joves de 12 a 30 anys

Alt

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

La creació i dinamització del Casal Jove té la finalitat de
fomentar la trobada, comunicació i l’intercanvi dels i de
les joves, així com la producció cultural, la formació
integral, la informació i l’associacionisme dels i de les
joves. Aquest casal serà l'eix vertebrador a partir del
qual es dinamitzaran les polítiques de joventut a la
localitat destinades a joves d'entre 12 i 30 anys i des del
qual s'atendrà la diversitat social, econòmica i cultural
de la nostra localitat.

- Oferir un espai de trobada i d'oci dedicat
exclusivament a la població jove de la localitat, en el qual
desenvolupar activitats d'oci educatiu.
- Proveir a la joventut d'un espai que estiga obert a dur a
terme tota classe d'iniciatives que plantegen.
- Realitzar activitats d'informació, formació i
assessorament, dirigides a les persones joves, a fi
d'afavorir el seu desenvolupament, integració i
participació en la vida social.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria
d'Urbanisme. 

- Equip de
joventut. 
- Equip
d'urbanisme.

- Espai.
- Mobiliari.
- Dotació
tecnològia. 
- Altres
materials. 

EIX: ESPAIS I
INFRAESTRUCTURES



ACCIÓ

NECESSITAT

PROGRAMA O ACTIVITAT

DESTINATARIS

NIVELL PRESSUPOST

Promoure la creació
d'equipaments i espais
públics per a la joventut

Dotar la localitat d'espais
públics destinats a les
persones joves

GRUP DE DEBAT "ESPAIS
JUVENILS"

Joves de 12 a 30 anys

Baix

Materials i
infraestructures Personals Serveis i entitats

RECURSOS I  SERVEIS IMPLICATS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

Als municipis existeixen espais i equipaments
específicament dirigits a joves i associacions juvenils. En
ells poden reunir-se amb altres persones joves, realitzar
activitats, participar en cursos i tallers, disposar d'un
espai per al treball de la seua associació...
És per això que considerem necessari una comissió de
creació-modificació d'espais públics per a joves, en els
quals aporten les seues idees i propostes perquè aquests
espais dirigits a persones joves, estiguen també "creats"
per persones joves.

- Oferir espais de trobada i d'oci dedicat exclusivament
a la població jove de la localitat dissenyats per ells i elles.
- Proveir a la joventut d'espais que estiguen oberts a dur
a terme tota classe d'iniciatives que plantegen.

- Regidoria de
Joventut. 
- Regidoria
d'Urbanisme. 
- Associacions
juvenils. 

- Equip de
joventut. 
- Joves
implicats. 

- Espai de
reunió.
- Altres
materials. 

 

EIX: ESPAIS I
INFRAESTRUCTURES



A N N E X O S



A N N E X  I



RESULTATS
ENQUESTA

JOVES

 
R E G I D O R I A  

D E  J O V E N T U T



Les persones joves participants van tindre edats compreses entre els 12 i els 30
anys. Es va aconseguir conéixer les opinions de tots les rangs d'edat, si bé és
cert que el grup d'edat comprés entre els 12 i els 17 anys va comprendre el
gruix de les entrevistes (62.4%). 

62.4% 18.2%19.5%

12-17 anys 24-30 anys18-23 anys

Per edat
Pe

r 
se

xe

61.4% 38.6%



NECESSITATS, DEMANDES, PROBLEMES,
PREOCUPACIONS I INTERESSOS

Què penses què té de positiu la gent jove?

Quins problemes té la gent jove?



Quins assumptes preocupen a la gent jove?

Quins coses positives té el teu municipi?



Quins problemes té el teu municipi?

Què té de positiu la nostra societat?



Quins problemes té la nostra societat?

Quins interessos tens en la teua vida?



Quines coses t'interessen o motiven del teu municipi?



25,1 %

INFORMACIÓ 

Coneixes l'Oficina d'Informació Juvenil?

Saps quin tipus
informació ofereix l'OIJ?

13,9 %

Coneixes la pàgina web de
l'Oficina d'Informació
Juvenil?

19,8 %

Coneixes les xarxes socials
de la OIJ?

15,8 %

El 25,1% de les persones
participants coneixen la
Oficina d'Informació Juvenil,
però sols els 13.9% saben quin
tipus d'informació s'ofereix en
aquesta. Pel que fa a la pàgina
web i les xarxes socials les
xifres són més baixes (19.8%
coneixen la oàgina web i el
15.8% les xarxes socials. 



Tens el Carnet Jove?

NO
66.3%

SI
33.7%

Coneixes els advantatges
de tindre el Carnet Jove?

Com t'informes
habitualment de les coses

que t'agraden?

0 25 50 75 100

Fullets 

Televisió 

Ràdio 

Xarxes socials o internet 

Per algú que conec 

Altres 

34 %

Utilitzes el correu
electrònic?

El 33.7% de les persones joves enquestades tenen el Carnet Jove, però sols el
26.5% coneixen els seus advantatges. També cal destacar que el 80% de les
persones joves utilñitzen el correu electrònic. 



10,2 %
41 %

FORMACIÓ I EDUCACIÓ 

Coneixes el programa de
Formació Jove?

Hi ha algun curs o taller que
t'agradaria fer?

Quines temàtiques t'interessen a l'hora de fer tallers o
cursos?



Quines llengües parles?

Te consideres bon/a
lector/a?

SÍ
61.7%

NO
38.3% Habitualment

36%

De tant en tant
27.5%

Molt rarament
25.9%

Mai
10.6%

Amb quina freqüència lliges?

Quin format prefereixes a
l'hora de llegir?

TRADICIONAL

ELECTRÒNIC



75,9 % 83,8 %

Has assistit alguna volta a
l'Auditori Municipal a veure

un espectacle?

Has assistit alguna volta al
Teatre Municipal a veure un

espectacle?

Quin tipus d'espectacle t'agradaria veure en
l'Auditori i/o teatre?

Tens Carnet Lector de la
Biblioteca Municipal?

Vas a la Biblioteca a
estudiar?

Coneixes la programació
cultural de la Vall?

NO
67.3%

A VOLTES
21.8%

SÍ
10.9%

52,1 %

28,7 %



31,7 %

9,2 %

OCI EDUCATIU 

Coneixes els Centres
Joves?

Normalment, participes en
activitats juvenils

organitzades per l'Ajuntament?Participes en alguna
activitat extraescolar?

60,3 %

entre setmana?

Quantes hores dediques a oci...

els caps de setmana?

1-3 hores
43.2%

4-6 hores
23.8%

0 hores
19.1%

10 i més hores
7.6%7-9 hores

6.3%

4-6 hores
34%

1-3 hores
21.8%

10 i més hores
21.1%

7-9 hores
18.8%

0 hores
4.3%



43,9 % 6,9 %

10,9 %

No
33.3%

Sí, però no dispose de temps
31.1%

Sí, però no he trobat l'activitat adequada
30%

Altres
5.5%

PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT

Saps què és una
associació juvenil?

Pertanys  a alguna
associació juvenil?

T'agradaria pertanyer a alguna associació juvenil?

Participes com a voluntari/a en alguna associació,
activitat, entitat...?

... en cas negatiu, t'agradaria?



0% 20% 40% 60% 80%

Un compromís a llarg terme 

Prestar servei als altres 

Una experiència molt gratificant 

Altres 

Què és per a tu ser una persona
voluntaria?

Per què realitzaries un voluntariat?



4-6 hores
34.8%

1-3 hores
34.5%

7 i més hores
22%

0 hores
8.6%

SALUT I ESPORTS

Quina és la principal raó per la qual fas
exercici?

Quantes hores
dediques a fer esport

setmanalment?

74,3 %

T'agradaria que hi haguera més
espais públics esportius de

qualitat?

Quin tipus d'esport t'agrada practicar?



Coneixes les activitats esportives que es porten a terme des
de l'Ajuntament?

37,3 %

Creus que segueixes una dieta
saludable i equilibrada? Pateixes alguna malaltia?

Has patit o pateixes alguna
malaltia de transmissió sexual?

11,6 %

3 %

Has patit o pateixes
assetjament escolar?

Has vist com algun company/a
patia asseetjament escolar?

NO
83.1%

SÍ
16.9%

NO
57.1%

SÍ
42.9%



44,9 % 7 %

MOBILITAT

Utilitzes el transport públic
per anar a altres localitats?

Utilitzes l'autobús urbà
habitualment? 

Si no utilitzes el transport urbà, per què no ho fas?

Com et desplaces normalment?



IGUALTAT

Consideres que vivim en una societat
totalment igualitària, tant per a dones

com per a homes?

21,1 %

Com qualificaries les
desigualtats que hi ha a

Espanya actualment entre
dones i homes?

Grans
48.8%

Menudes
27.1%

Molt grans
15.5%

No hi ha
8.6%

Estàs a favor de la igualtat
entre dones i homes?

95,4 %

Consideres que  s'hi ha produït
un canvi positiu respecte a la
igualtat entre homes i dones?

83,8 %

Creus que existeix equitat en
el repartiment de tasques

domèstiques a la llar?

35,3 %



als salaris?

Pitjor
52.5%

Igual
36.3%

Millor
11.2%

Pitjor
36.1%

Igual
34.6%

Millor
29.4%

Pitjor
48%

Igual
46%

Millor
6%

Pitjor
58.4%

Igual
34.7%

Millor
6.9%

Pitjor
56.8%

Igual
31.7%

Millor
11.6%

Pitjor
51.5% Igual

43.2%

Millor
5.3%

COM PENSES QUE ÉS LA SITUACIÓ DE LES DONES
RESPECTE A LA DELS HOMES EN RELACIÓ A...

les oportunitats per a trobar
treball?

l'estabilitat en el lloc de treball? l'accés a llocs de responsabilitat en les
empreses?

compaginar la vida laboral i
familiar?

l'accés a llocs de responsabilitat
en la vida política?



HABITATGE (18-30 ANYS)

Amb qui vius habitualment?

En casa dels meus pares
54.8%

En un pis compartit amb amics i/o amigues
9.6%

En casa d'altres persones
2.6%

Altres
12.2%

En la meua pròpia casa
20.9%

En general, creus que les condicions de la vivenda en la
qual vius són...

Satisfactòries
37.7%

Molt satisfactòries
30.7%

Acceptables
21.9%

Insatisfactòries
7.9%



Sí
60.5%

Ja estic independitzat/da
31.6%

No
7.9%

T'agradaria independitzar-te?

En cas afirmatiu, per què no ho has fet encara?

En cas d'haver-te independitzat, la vivenda en la qual vius
és...



Preferiries una vivenda en
propietat o de lloguer?

En propietat
69.3%

De lloguer
30.7%

Has sol·licitat alguna ajuda per
al lloguer o compra de

vivenda?

14 %

Consideres que hi ha
suficient oferta de lloguer a

la Vall?

16,7 %

Consideres que hi ha prou
vivendes de lloguer al parc

públic de vivenda de
lloguer?

12,3 %

T'agradaria que la Vall
comptara amb una xarxa local

de vivenda pública social
per a joves?

86,8 %

Coneixes els serveis que
ofereix l'Oficina d'Habitatge de

la Vall (Infovivenda)?

15,8 %



Tens pensat independitzar-te l'any que ve?

Si la resposta anterior és no, quins factors t'ho
impedeixen?

Has sol·licitat alguna volta les ajudes per a l'emancipació
juvenil a nivell autonòmic o estatal?

4,6 %



OCUPACIÓ (18-30 ANYS)

Coneixes els recursos locals existents en
matèria d'ocupació i formació?

29,8 %

Saps on dirigir-te en la Vall d'Uixó, per a buscar ocupació,
orientació laboral i informació de cursos?

48,2 %

En cas afirmatiu, com has conegut aquest recurs?

A través d'amics, familiars o coneguts.
50.8%

A través de xarxes socials
23%

A través d'alguna pàgina web
8.2%

Altres
6.6%

Per xarrades rebudes en centres educatius.
3.3%

A través de cartells informatius
8.2%

Tens experiència laboral?

75,4 %



47,4 % 4,4 %

64,9 % 21,9 %

Eres una persona
emprenedora i t'agradaria
tindre el teu propi negoci

en un futur?

O, ja tens el teu propi negoci?

Coneixes el Sistema
Nacional de Garantía

Juvenil?
Estàs inscrit/a?

Marca si coneixes algun dels següents programes.



En cas afirmatiu, com els has conegut?

A través d'amics, familiars o coneguts.
41%

A través de xarxes socials
21.7%

A través d'alguna pàgina web
10.8%

Altres
15.7%

A través de cartells informatius
6%

Si estàs desempleat
actualment, ens pots dir si
estàs inscrit en l'oficina de

LABORA?

Coneixes l'Agencia de
Col·locació de l'Ajuntament

de la Vall d'Uixó?

40 % 31,6 %

En cas afirmatiu, com has conegut l'Agència de
Col·locació?

A través d'amics, familiars o coneguts.
45.2%

A través d'alguna pàgina web
11.9%

A través de cartells informatius
7.1%

A través de xarxes socials
26.2%

Altres
9.5%



CONDUCTES ADDICTIVES

Amb quina freqüència jugues a videojocs?

Has fumat cigarrets alguna
volta?

34,7 %

0% 5% 10% 15% 20%

12 anys 

13 anys 

14 anys 

15 anys 

16 anys 

17 anys 

18 anys 

19 anys 

20 anys 

Més 

Quina edat tenies quan vas
provar per primera volta els

cigarrets?

Fumes cigarrets
habitualment?

11,6 %

En cas que fumes
cigarrets, t'has plantejat
alguna volta deixar de

fumar?

No m’ho he plantejat
44.8%

SI, ja ho he intentat
31%

SI, però no ho he intentat
24.1%



Alguna volta has fumat
tabac en pipes d'aigua

(catximbes, shishes, kookah,
narguile...)?

31,6 %

Has pres alguna volta
begudes alcohòliques?

68,6 %

Quina edat tenies quan vas provar per primera volta
una beguda alcohòlica?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 anys 

13 anys 

14 anys 

15 anys 

16 anys 

17 anys 

18 anys 

Més 

Amb quina freqüència consumeixes begudes
alcohòliques?

Mai
41.3%

Sols quan estic de festa
34%

Algun dia a la setmana, però no diàriament
11.6%

Menys d'un dia a la setmana
8.9%

Altres
2.3%



Mai
62.8%

Rarament
22.9%

Alguna volta a la setmana
10%

Diàriament
4.3%

No he fet "botellón" mai
44.6%

No he fet "botellón" en l'últim més
35.3%

1 o 2 vegades al mes
12.2%

Dues o més voltes a la setmana
1.7%

Prens begudes energètiques (Red Bull, Burn, Monster...)?

En l'últim mes, amb quina freqüència has fet "botellón"?

Quin és el motiu principal pel qual consumeixes begudes
alcohòliques?



Consumeixes amb freqüència tranquil·litzants/sedants o
somnífers?

0 100 200 300

Sí, diàriament o quasi diàriament 

Alguna volta en l'últim mes 

Alguna volta durant l'any 

No n'he consumit mai 

Has consumit alguna volta
hachís o marihuana (cannabis,

herba, xocolata, porro,
costo...)?

Consumeixes freqüentment
hachís o marihuana (cannabis,

herba, xocolata, porro,
costo...)?

27,1 % 3,3 %

En cas afirmatiu, amb quina freqüència ho fas?

Diàriament
34.8%

Alguna volta a la setmana
34.8%

Alguna volta al mes
30.4%



Quina edat tenies quan vas provar per primera volta el
hachís o marihuana?

0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 anys 

13 anys 

14 anys 

15 anys 

16 anys 

17 anys 

18 anys 

19 anys 

20 anys 

Més 

Indica si has provat alguna d'aquestes drogues:

0% 25% 50% 75% 100%

Cocaïna 

Cocaïna en base 

Éxtasis  

Anfetamines o speed 

Al·lucionògens 

Heroína  

GHB 

No he provat cap 



69,6 %

Te sents suficientment informat respecte al tema de les
drogues?

Indica sobre quins temes has rebut informació.

En els últims 12 mesos, amb quina freqüència has jugat
amb diners?



3,6 %

En els últims 12 mesos, en quins jocs has jugat amb diners?

Alguna volta has sentit la necessitat d'apostar més i més
diners?

Quines xarxes socials utilitzes amb freqüència?



Amb quina freqüència utilitzes el telèfon mòbil?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No tinc telèfon mòbil 

Molt poc 

Poc 

Menys d'1 hora al dia 

Entre 1 i 2 hores al dia 

Entre 2 i 4 hores al dia 

Més de 4 hores al dia 
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