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València presenta el nou Pla Jove de la Ciutat, un projecte que té 
per objectiu fonamental promoure el benestar, l’autonomia i el 
desenvolupament personal de xiquets i jóvens, i que busca donar 
resposta a les repercussions que el canvi d’escenari econòmic i social 
està tenint sobre la nostra infància, adolescència i joventut.

La nostra ciutat vol centrar tots els seus esforços a oferir-los 
el present i futur que mereixen, dotant-los de les ferramentes 
necessàries per a fer front als reptes que se’ns plantegen.

A ningú se li escapa que la població juvenil, tot i que és una de les més 
preparades dels últims temps, ha sigut una de les més castigades 
pels efectes de la crisi. Europa, prenent consciència d’açò, ha posat 
en marxa la Garantia Juvenil i, al fil de la mateixa, el Govern d’Espanya 
va aprovar l’Estratègia d’Empreniment i Ocupació Jove, a la qual s’ha 
adherit l’Ajuntament de València.

Amb el nou Pla Jove de la Ciutat volem ajudar a potenciar el talent 
dels nostres joves, la seua creativitat, l’empreniment, la força, la 
il·lusió i l’espenta, convertint-los en la garantia necessària per al 
desenvolupament de les nostres societats.

Creiem en una ciutat que dóna resposta a les necessitats i les 
inquietuds de la seua infància i joventut, que ajuda les seues famílies, 
que sap avançar-se als temps, que crea sinergies i ajunta esforços per 
a millorar, entre tots, la seua qualitat de vida.

És el moment de dur a terme iniciatives que impliquen el conjunt de la 
societat a buscar i aportar solucions. És el temps d’apel·lar a l’esforç 
comú i de comprometre l’acció de tots. Amb este plantejament s’ha 
elaborat el nou Pla Jove de la Ciutat, en el qual anem a bolcar tot el 
nostre treball i experiència. Els nostres jóvens mereixen el present i el 
futur amb el qual han somiat, i amb ells sempre estarà l’Ajuntament de 
la seua ciutat.

Excma. Sra. Rita 
Barberá Nolla
Alcaldessa de València
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Il·lm. Sr. Cristóbal 
Grau Muñoz
Regidor d’Esports 
i Joventut de 
l’Ajuntament de 
València

El nou Pla Jove de la Ciutat 2014-2018 és una iniciativa liderada 
per l’Ajuntament de València que pretén donar resposta a les 
demandes i necessitats de la joventut valenciana, i que naix amb la 
voluntat d’implicar i fer partícips a totes i tots aquells que vullguen 
comprometre’s amb l’objectiu de promoure el benestar, l’autonomia i el 
desenvolupament de la joventut.

És el resultat d’un procés participatiu sense precedents, el rigor 
científic i metodològic del qual ha sigut fonamental per al seu 
desenvolupament, i és clau per al seu èxit present i futur.

Està compost per nou objectius estratègics, 53 mesures i 214 accions, i 
es dirigeix a la població menor de 35 anys, incloent per primera vegada 
també la infància. 

Prop de 400 persones han col·laborat en la seua elaboració a través 
de grups d’anàlisi, taules sectorials, grups de discussió, trobades i 
participació via Web.

El Pla ha proposat línies d’actuació municipals i no municipals, que 
corresponsabilitzen a diferents administracions, entitats públiques i 
privades, així com al conjunt de la societat. 

Per aquest motiu, per al seu desenvolupament, i com a novetat, podran 
adherir-se a aquest totes aquelles entitats i institucions que desitgen 
mostrar el seu compromís amb la població jove de la nostra ciutat, sumant-
se, des del seu àmbit d’actuació, a alguna de les mesures proposades. 

La ciutadania, les distintes entitats socials i institucions, les nostres 
universitats i els centres educatius, i especialment la joventut 
valenciana, s’han implicat totalment amb el present projecte, en un 
moment on és fonamental sumar esforços. A totes i tots, el nostre 
agraïment més sincer.

L’esforç i el treball fet fins al moment és només el punt d’inici d’aquest 
ambiciós projecte, que ha de marcar especialment les nostres línies 
d’actuació i les dels que treballen per intentar millorar la qualitat de vida 
de la joventut valenciana.

Amb la vocació de servir de via de participació per a totes i tots aquells 
que vullguen col·laborar amb aquest objectiu, els invite que lligen amb 
deteniment aquestes pàgines i que s’adherisquen a aquesta important 
iniciativa. 

CRISTÓBAL
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La creixent pluralitat de la societat en què vivim, la complexitat 
de les lògiques i processos que travessen les nostres vides i la 
necessitat d’augmentar l’eficàcia en l’ús dels recursos públics han 
fet cada vegada més ineludible l’exigència d’orientar les políti-
ques públiques a partir de processos de planificació de caràcter 
participatiu i basats en un rigoros anàlisi previ dels problemes i 
les necessitats socials. A aquestes raons s’unixen els devastadors 
efectes socials de la crisi econòmica que hem viscut durant els úl-
tims anys, i les seues conseqüències que no han deixat exempt 
cap grup social, i encara menys la població jove. Aquest document 

conté una presentació del Pla Jove de la ciutat de València, un projecte que s’ha 
fet durant els últims mesos i en el disseny i coordinació metodològica dels quals 
he tingut l’oportunitat de participar. Com a persona experta en ciència social i des 
del coneixement que m’atorga aquesta participació, voldria ressaltar breument 
algunes de les característiques d’aquest projecte que el fan mereixedor de tot el 
nostre suport i confiança.

En primer lloc, les propostes del Pla es basen en un diagnòstic minuciós de la situa-
ció de la joventut valenciana el qual es mostra en un extens informe conegut com 
Document Zero, que es va presentar públicament a la societat valenciana l’octubre 
del 2013. Per a la realització d’aquest diagnòstic es va disposar d’un nodrit nom-
bre de persones expertes, professionals, professores i professors d’Universitat 
de diverses àrees i disciplines científiques, que en nombroses ocasions sumaven a 
aquestes característiques la seua pròpia condició de jóvens.

En segon lloc, encara que les línies estratègiques que proposa el Pla tenen el seu 
origen en el diagnòstic i les recomanacions que apareixen en el Document Zero, les 
mesures i les accions concretes s’han gestat per mitjà d’un procés de participació 
social que ha permés incorporar els punts de vista i les propostes de la població jove, 

Ramón Llopis Goig
Consell Metodològic  
Pla Jove 
Professor de sociologia
Universitat de València
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així com també la d’altres persones expertes i professionals amb una activitat labo-
ral i un àmbit d’especialització relacionats amb la infància, l’adolescència i la joventut.

En tercer lloc, el Pla s’ha concebit com un conjunt d’objectius, mesures i accions,  la 
implementació del qual requereix la participació i la coordinació de diversos serveis 
municipals, així com d’altres administracions, entitats públiques i privades amb un 
camp d’actuació relacionat amb la infància, l’adolescència i la joventut a la ciutat de 
València. És des d’aquesta perspectiva des de la que ha d’interpretar-se que per a 
la seua implementació es proposa la creació d’una Comissió Interàrees destinada a 
potenciar els mecanismes de coordinació i col·laboració de les citades administra-
cions i entitats. Cal tindre en compte, d’altra banda, que el Pla no pot considerar-se 
com una activitat específica o un projecte aïllat de la resta de programes i activitats 
que ja es realitzen durant els últims anys a la ciutat de València en relació amb la 
població jove. Aquest Pla ha de ser entés com una proposta orientada a aconseguir 
una alineació de totes aquestes actuacions que ja es fan amb els objectius estratè-
gics que hi conté, sense perjuí que també puguen ser contemplades —com de fet ho 
són— la posada en marxa i realització d’activitats o programes nous. És per això que 
el Pla té prevista la possibilitat d’adhesió a aquest de totes aquelles administracions 
i entitats públiques i privades que tinguen prevista la realització d’activitats l’àmbit 
d’actuació i els principis orientadors de les quals se situen en línia amb els objectius 
estratègics, les mesures i les accions del Pla. Deia Plató en El polític que l’exercici del 
bon govern requereix saber enllaçar fils i fibres distintes per a ordir un teixit més 
fort i sòlid. Salvant les distàncies, això és el que pretén aquest Pla: unir, congregar, 
produir una xarxa forta, un entramat en què els diversos fils i fibres es recolzen i po-
tencien mútuament. Això és el que ha fet grans les grans societats i vaixells sense 
rumb a aquelles en què la seua absència ha sigut la nota característica. En el procés 
de realització d’aquest Pla, la joventut valenciana ha parlat. I ho ha fet des de pers-
pectives distintes i amb plantejaments diversos. No obstant això, en alguna cosa ha 
coincidit: ha arribat el moment de començar a remar junts.

#PRÒLEG
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1.1. JUSTIFICACIÓ I CRITERIS D’ELABORACIÓ
L’Ajuntament de València va aprovar en maig de 2012 una declaració institucional 
subscrita de forma conjunta per tots els grups polítics de la Corporació per a im-
pulsar l’elaboració del segon Pla Municipal de Joventut i va acordar constituir una 
Comissió d’Impuls i Seguiment d’este, integrada per estos grups polítics i el Consell 
de la Joventut de València.

En eixe moment estava vigent el primer Pla de Joventut, aprovat en 2009 i con-
cebut com una iniciativa municipal per a donar resposta a les inquietuds de la jo-
ventut valenciana. Eixe Pla estava integrat per 6 àrees, 75 objectius i 275 accions 
municipals a desenrotllar entre 2009 i 2012. La seua avaluació va concloure amb 
un balanç positiu, en aconseguir un percentatge mitjà d’execució de les seues ac-
cions del 84 %, la qual cosa posa de manifest que ha sigut una ferramenta eficaç 
per a treballar de forma transversal des de les distintes delegacions municipals en 
l’àmbit de la joventut. El Pla de Joventut de 2009 ha representat, d’altra banda, un 
important recurs d’obtenció d’informació unificada sobre la població jove, així com 
per a la creació de sinèrgies entre els distints servicis municipals participants en 
el mateix i la coordinació d’accions conjuntes destinades als jóvens. Este primer 
Pla, finalment, pot també considerar-se com una ferramenta de treball de què es 
pot aprendre i millorar tant pel que fa al seu procés d’elaboració com en els seus 
resultats.

Partint del balanç de resultats i experiència adquirida amb el disseny i implemen-
tació del Pla de Joventut de 2009, l’Ajuntament va començar en 2013 la preparació 
d’un nou Pla Jove el contingut del qual s’exposa en el present document. Com a pas 
previ a l’inici de l’elaboració, l’Ajuntament de València va encarregar a la Universi-
tat de València la realització d’un estudi sobre la joventut de la ciutat a fi d’obtindre 
informació sobre els principals indicadors a tindre en compte en el disseny del nou 
Pla, en àrees com a ocupació, vivenda, qualitat de vida, oci i temps lliure, formació, 
informació i participació.

L’elaboració del present Pla Jove ha comptat amb l’assessorament metodològic de 
Ramón Llopis, professor de sociologia de la Universitat de València, que ha orientat 
i supervisat el disseny metodològic a fi de garantir el rigor científic i l’orientació par-
ticipativa del mateix.

L’aplicació d’este nou Pla Jove es desenrotllarà en el període 2014-2018 i tindrà com 
a finalitat promoure el benestar, l’autonomia i el desenvolupament personal de la 
població jove en un entorn de llibertat i igualtat d’oportunitats. Impulsat des de 
l’Ajuntament de València amb la voluntat d’implicar als distints agents socials rela-
cionats amb la joventut, el Pla Jove ha partit d’un rigorós diagnòstic previ amb què 
es va obtindre una radiografia dels principals problemes de la població jove, així com 
els efectes que el canvi d’escenari econòmic i social està tenint sobre esta.
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La nostra societat travessa un moment de greu dificultat que incidix amb major 
força en la població més jove. En estes circumstàncies, ha resultat necessari ela-
borar un Pla que no siga només municipal, sinó que vaja més enllà de les mesures 
que de manera necessària s’han de continuar realitzant des de l’Ajuntament. En 
eixe sentit, ha sigut concebut com un Pla de la ciutat de València, que implica a tota 
la joventut, així com a aquelles entitats i agents socials vinculades als assumptes 
i problemàtiques de la població jove. D’acord amb este plantejament, el Pla s’ha 
elaborat amb accions que donen resposta a les necessitats i a les propostes for-
mulades per totes aquelles persones que han participat en l’elaboració del mateix: 
jóvens, adolescents, xiquetes i xiquets, professionals, personal expert i tècnic de 
diverses àrees (educació, salut, servicis socials, ocupació, vivenda, oci, cultura, es-
port i tecnologies de la informació i la comunicació) , entitats i agents socials, infor-
madors juvenils, el Consell de la Joventut de València i les seues associacions.

Des de l’Ajuntament de València es continuaran realitzant les accions necessàries 
i oferint els distints programes i servicis que es destinen a la joventut. Este Pla, no 
obstant això, va més enllà de l’acció únicament municipal i proposa línies d’actua-
ció, que corresponsabilitzen a les diferents administracions, entitats públiques i 
privades, així com al conjunt de la societat que conviu a la ciutat de València. Per 
tal motiu, s’ha considerat que les entitats implicades en el present Pla són el con-
junt de les Administracions Públiques, universitats, instituts, col·legis i la resta de 
centres educatius, així com les entitats i associacions, amb caràcter públic o privat, 
que integren la societat valenciana i tenen el seu àmbit d’actuació en els temes que 
comprén aquest Pla.

Este Pla Jove es dirigix a la població entre 3 i 35 anys, rang d’edat que suposa una 
ampliació respecte del previst en l’anterior Pla, que comprenia des dels 13 als 35 
anys. Esta ampliació a les edats més primerenques va ser considerada essencial 
des de la perspectiva preventiva, que constituïx un dels eixos que caracteritzen 
el Pla. Es pretén amb això, aconseguir un millor coneixement de les circumstàncies 
que emboliquen els anys de la infància, per a poder assentar les bases del seu futur 
desenvolupament. També s’han tingut en compte les directrius establides pel II Pla 
Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2013-2016 (II PENIA) respecte d’això.

Les àrees abordades pel Pla fan èmfasi en aquells temes que més afecten i preo-
cupen la població jove i s’ha organitzat considerant els tres aspectes següents. En 
primer lloc, la diferenciació d’àmbits específics de la vida: educació, família, salut, 
formació, ocupació i inserció laboral, oci i temps lliure, relacions socials, participa-
ció, vivenda i qualitat de vida. En segon lloc, les dimensions transversals als distints 
àmbits: igualtat d’oportunitats, informació i difusió, formació i polítiques de preven-
ció. En tercer lloc, la lògica de les transicions: de l’escola al mercat de treball; de la 
llar dels progenitors al propi; de l’estatut social de “menor” i “dependent” a un altre: 
“adult/a” i “independent”.
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Amb estos antecedents i criteris d’elaboració s’ha redactat el Pla Jove de la ciutat 
de València 2014-2018, amb el qual es pretén orientar les polítiques dirigides a la 
joventut a la ciutat durant els pròxims cinc anys.

Als apartats següents d’este capítol es presenta el marc normatiu, els principis bà-
sics i l’àmbit d’aplicació del Pla. Arribats al segon capítol s’exposa el disseny tecnic-
metodològic en què s’ha basat l’elaboració del mateix. En el tercer capítol s’oferix 
una síntesi de l’anàlisi de la situació de la població jove a la ciutat de València. El 
quart capítol presenta la visió i la missió del Pla, així com les seues principals línies 
estratègiques a nivell temàtic i transversal. El quint capítol inclou una relació de les 
diverses mesures i accions incloses en el desenvolupament de cada línia estratègi-
ca. El sext capítol presenta els criteris i procediments de posada en marxa i avalua-
ció del Pla, mentres que els dos capítols següents contenen la possibilitat d’adhesió 
al Pla i una estimació pressupostària. Per a finalitzar es presenta en l últim capítol 
una memòria de les persones, entitats i institucions que han participat en las diver-
ses fases d’elaboració del present Pla Jove.

1.2. MARC NORMATIU
El reconeixement de la joventut com a grup social de vital importància per al conjunt 
de la societat davant del qual les Administracions Públiques tenen la responsabili-
tat de garantir el seu benestar i apoderament, apareix reflectit en l’article 48 de la 
Constitució Espanyola. Aquest article establix que: “ Els poders públics promouran 
les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenrotllament 
polític, social, econòmic i cultural”.

Este mandat involucra a tots els nivells competencials en el compromís d’impulsar 
polítiques públiques dirigides a la joventut. El procés consegüent de descentralit-
zació de les competències estatals ha suposat l’adaptació d’este mandat a nivell 
autonòmic i local. D’esta manera, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
en l’article 49 apartat 27 assenyala que: la Generalitat Valenciana té competència 
exclusiva en la matèria relativa a institucions públiques de protecció i ajuda a me-
nors, jóvens, persones emigrants, tercera edat, persones amb diversitat funcional i 
la resta de grups o sectors socials requerits, amb especial protecció, inclosa la crea-
ció de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.

En este marc es troba també la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Va-
lenciana, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència que en l’article 4 
establix entre les línies d’actuació de la Generalitat: “La promoció i defensa dels 
drets individuals i col·lectius reconeguts als menors en la Constitució, tractats i 
acords internacionals ratificats per l’Estat espanyol, la Carta de Drets del Menor 
de la Comunitat Valenciana i la resta de normes que componen l’ordenament ju-
rídic”.
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En esta mateixa línia la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de Joventut de la Comu-
nitat Valenciana establix en l’article 4, relatiu als Drets de la Joventut de la Comu-
nitat Valenciana, el següent: “Correspon a la Generalitat promoure les condicions 
que garantisquen el ple exercici, per tota la joventut, dels drets, deures i llibertats 
reconeguts en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la Constitució 
Espanyola i en els tractats internacionals, a través de la planificació i execució de 
polítiques transversals en matèria de joventut”.

La població infantil i juvenil, per tant, apareix reconeguda com a subjecte de ple 
dret, sobre la qual les Administracions han de garantir la protecció social, econòmica 
i jurídica, així com fomentar la seua autonomia i emancipació en el procés de tran-
sició cap a l’etapa adulta. Ambdós són les normatives més pròximes a la població 
infantil i juvenil de la nostra autonomia, per això, establixen el marc legislatiu bàsic 
per a la població del Pla Jove (recordem, entre 3 i 35 anys d’edat).

En l’àmbit local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en el seu article 25.2.l, modificada per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Administració Local, regula les competències que el Mu-
nicipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legisla-
ció de l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèries de “promoció de l’esport 
i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure”, competències que podrà el 
Municipi continuar exercint si així ho acorda amb les comunitats autònomes i estiga 
dotat dels recursos necessaris.

Així mateix, hi han disposicions més enllà del context nacional que també subscri-
uen la població infantil i jove com a subjecte de drets i garanties dins del marc nor-
matiu europeu i internacional.

A nivell comunitari, la Unió Europea establix en la Carta Europea dels Drets del Nen, 
dictada pel Parlament Europeu en 1992, el reconeixement de la importància de la 
infància com a etapa de la vida d’una persona. Els drets de la infància apareixen re-
flectits explícitament en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de l’any 
2000, en l’article 24 “Drets del Menor”. Així mateix, la Unió Europea reconeix el pro-
tagonisme de participació de la joventut europea en la vida pública per mitjà de la 
publicació del Llibre Blanc de la Joventut en 2001. En este nivell, el Consell Europeu 
en 2005 va adoptar el Pacte Europeu per a la Joventut que implica el reconeixement 
que la integració social i professional de la joventut i una millor utilització del seu po-
tencial són elements essencials per a recuperar un creixement sostenible a Europa.

El marc internacional integra la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 que 
comprén drets de la infància, legislació que es complementa per la Declaració dels 
Drets del Nen, aprovada en 1959 per l’Assemblea General de Nacions Unides. En el 
mateix àmbit es va desenrotllar la Declaració de Lisboa sobre Polítiques i Programes 
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relatius a la Joventut que es va aprovar en 1998 durant la Conferència Mundial de 
Ministres de la Joventut.

Altres referències normatives són l’Orde del 20 de setembre del 2000 del Minis-
teri de Treball i Assumptes Socials per la qual es crea l’Agència Nacional Espanyo-
la per a l’aplicació del programa comunitari “La joventut amb Europa”; la Resolució 
del Consell dels/les Representants dels estats membres reunits al si del Consell de 
14/12/2000 relativa a la integració social dels jóvens; i la Decisió núm. 790/2004/
CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril de 2004 per la qual s’establix un 
programa d’acció comunitari per a la promoció d’organismes actius a escala europea 
en l’àmbit de la joventut.

1.3. PRINCIPIS BÀSICS
Els principis normatius derivats de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets 
del Nen van ser assumits pel II Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 
2013-2016 (II PENIA) i constituïxen el marc conceptual de referència per a l’elabora-
ció del Pla Jove de la Ciutat de València (2014-2018).

En primer lloc, el principi de l’interés superior del xiquet i la xiqueta que comporta el 
compromís a assegurar-los la protecció i l’atenció que siguen necessaris per al seu 
benestar, tenint en compte els drets i deures dels seus pares/mares, tutors o altres 
persones responsables d’ell i ella davant de la llei i, amb eixe fi, aplicar totes les me-
sures legislatives i administratives adequades.

En segon lloc, el principi de no-discriminació, en virtut del qual tots els drets han 
de ser aplicats a tots els menors d’edat sense distinció alguna de la raça, el color, el 
sexe, l’idioma, la religió, l’opinió política o d’una altra índole, l’origen nacional, ètnic o 
social, la posició econòmica, la discapacitat, el naixement o qualsevol altra condició 
del xiquet i la xiqueta, dels seus pares/mares o dels seus representants legals pro-
movent la igualtat de gènere i el principi d’equitat.

En tercer lloc, garantir el dret fonamental del xiquet i la xiqueta a la vida i al desenvo-
lupament ple de totes les seues potencialitats, assegurant que se satisfacen les se-
ues necessitats bàsiques en els distints contextos en què transcorre la seua vida. Això 
implica l’accés a l’alimentació, a l’aigua potable i al sanejament, a la salut, la vivenda, 
l’educació, la cultura, les relacions familiars, les relacions entre iguals, l’afecte, el joc i 
l’oci actius. Tot això des de la consideració del xiquet i la xiqueta com un subjecte actiu i 
interactiu, al qual l’entorn ha de proporcionar tots els recursos i suports necessaris per 
al seu desenvolupament, sense que existisquen impediments o barreres de cap tipus.

En quart lloc, el dret a l’educació, que implica no sols l’accés universal a l’educació i 
l’obligatorietat de la mateixa fins als 16 anys, sinó també a rebre una educació de 
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qualitat que minimitze els casos de fracàs escolar. És imprescindible desenrotllar 
les ferramentes inclusives necessàries perquè tots els xiquets i xiquetes -especial-
ment els que per trobar-se en un ambient familiar conflictiu, per la seua discapaci-
tat, o pel seu origen social o nacionalitat es troben en una situació de risc d’exclusió 
educativa-, es formen de manera integral amb l’objectiu de poder construir la seua 
autonomia i participar de forma satisfactòria en la societat. L’accés a una educa-
ció de qualitat des de les primeres etapes de la vida és el millor instrument per a 
combatre la pobresa i l’exclusió social, així com la seua transmissió intergeneracio-
nal. Cal tindre en compte, a més, que el dret a l’educació implica també educació en 
drets, en deures i en responsabilitats.

En quint lloc, el principi de participació, el dret de tots els xiquets i les xiquetes a ser 
escoltats i rebre la informació adequada a la seua edat per a poder expressar opini-
ons fundades amb coneixement de causa. Es tracta d’assumir la necessitat i el dret 
de la infància a tindre un paper actiu en els distints entorns en què es desenrotlla. 
Així, els xiquets i les xiquetes participen inicialment en la família i en l’escola infantil 
des de les primeres etapes de la vida i posteriorment, en el context escolar o asso-
ciatiu i en el municipal. En conseqüència, és necessari fomentar estils parentals i 
educatius que propicien el diàleg i la participació infantil.

1.4. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les competències municipals queden reflectides en l’ordenament establit en el Rè-
gim Local espanyol, que té les seues bases en la Constitució de 1978 i que delimita 
les competències assignades a les entitats locals espanyoles. Este marc, junt amb 
la proximitat de l’àmbit local a la ciutadania, convertix a l’Administració Local en el 
punt de referència de la ciutadania.

Basant-se en la descentralització de les competències estatals, l’Administració Lo-
cal assumix la responsabilitat d’oferir i articular les polítiques i servicis públics més 
pròxims a la ciutadania, com a part de les competències pròpies del municipi. Així 
mateix, en els locals també tenen l’obligació de projectar plans que garantisquen al 
màxim l’equilibri territorial, introduint la transversalitat com a principi fonamental 
en la implementació de les seues polítiques.

En esta línia, el present Pla Jove per al període 2014-2018 es convertix en una fer-
ramenta essencial per a dotar de cohesió i unitat al conjunt de mesures que des de 
distintes àrees competencials es duen a terme per a millorar la qualitat de vida de 
les nostres i els nostres jóvens.

La intenció del Pla és respondre a la necessitat de recopilar en un únic marc els 
servicis que l’Administració posa a disposició de la nostra joventut. Esta tasca, 
requerix d’un enorme esforç d’interconnexió entre les diferents àrees compe-
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tencials que treballen per a millorar la qualitat de vida dels jóvens de la ciutat de 
València.

La transversalitat, per tant, es revela com un principi clau en la implantació d’este 
Pla. Les polítiques destinades a la infància i joventut, no poden impulsar-se des d’un 
marc d’actuació parcial, sinó que han de ser un principi comú en què treballar des de 
totes les àrees i nivells competencials d’una manera conjunta.

Es tracta per tant, d’un Pla integral, que dota de coherència a la política de joven-
tut interconnectant els diversos recursos i millorant l’eficiència de les accions des-
tinades a este col.lectiu. La pretensió del Pla no és, en cap cas, la de substituir les 
actuacions que es donen des dels distints nivells, ni duplicar els seus servicis, sinó 
complementar, recolçar i impulsar els recursos ja existents, respectant el funciona-
ment intern de cada àmbit.

Així, el nou Plan Jove articula i connecta el conjunt d’accions destinades a la infàn-
cia, l’adolescència i la joventut a València. Resultat d’un treball de cooperació inter-
sectorial i entre distints nivells de l’Administració, amb la finalitat d’assolir un major 
compromís amb la joventut de la nostra ciutat.

Este treball d’articulació i interconnexió oferix múltiples avantatges, entre les que 
destaca la contínua retroalimentació que impliquen estos procesos de comunicació 
que augmenten la capacitat de resposta davant de les noves situacions que poden 
produir-se als pròxims cinc anys. Este esforç permet dotar de major visibilitat al con-
junt d’actuacions en matèria de joventut, apropar-les a la població destinatària, així 
com conéixer de forma actualitzada els avanços i endarreriments de les polítiques 
de joventut.
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Dues característiques resumeixen la manera en què va ser concebut el Pla Jove: 
d’una banda, el caràcter científic que ha guiat el procés d’obtenció d’informació i di-
agnòstic de la situació social de la població jove i, d’altra, el caràcter participatiu que 
ha orientat el procés d’obtenció de propostes i mesures d’actuació per a la imple-
mentació dels objectius estratègics del mateix.

Una vegada exposats la justificació i els criteris d’elaboració, aquest capítol presen-
ta el disseny metodològic en què s’ha basat la seua elaboració. La Comissió d’Impuls i 
Seguiment del Pla constituïda pels diferents grups polítics de la Corporació, així com 
el Consell de la Joventut de València, van ser informats del procediment metodolò-
gic d’elaboració. A més d’això, el Consell Metodològic, format de manera expressa 
per a l’elaboració d’aquest document, ha assessorat i supervisat els procediments 
tècnics i la metodologia utilitzada en el desenvolupament de les diferents fases del 
Pla, garantint-ne el rigor en l’elaboració.

2.1. FASE DE DIAGNÒSTIC
El Pla Jove es va iniciar amb una Fase de Diagnòstic el principal objectiu de la qual va 
consistir a obtenir una anàlisi de la situació de la població jove a la ciutat de València. 
Es pretenia d’aquesta manera obtindre un diagnòstic específic que poguera cons-
tituir un punt de partida ampli i objectiu del Pla i que incloguera les principals línies 
de treball i recomanacions amb les quals posteriorment desenvolupar les diferents 
línies estratègiques, les mesures i les accions del Pla. Els resultats del treball fet en 
la Fase de Diagnòstic es van plasmar en un document denominat Document Zero, 
que posteriorment va constituir la base sobre la qual es va desenvolupar la Fase de 
Participació. Per a l’elaboració del Document Zero es van constituir tres àrees o co-
missions de treball el camp d’anàlisi de les quals va quedar referit als tres grans grups 
d’edat en què es va subdividir la població jove: 3 a 12 anys, 13 a 23 anys i 24 a 35 anys.

2.1.1. Àrea 1
L’àrea 1 va quedar encarregada d’efectuar una anàlisi de la situació de la població 
entre 3 i 12 anys a la ciutat de València. Es tracta de les etapes que integren el que 
es coneix com a infància i infantesa, que constitueixen un període d’enorme trans-
cendència en el desenvolupament de la persona, ja que és en aquesta etapa quan la 
persona s’integra en la família, a l’escola, a la comunitat i als diversos grups d’iguals, 
i quan s’adquireix la formació i els recursos bàsics per al desenvolupament de l’auto-
nomia personal. La Comissió de Treball de l’Àrea 1 es va centrar en els temes d’edu-
cació, família, salut i oci referits als xiquets i xiquetes d’aquestes edats.

2.1.2. Àrea 2
L’àrea 2 es va ocupar de la franja d’edat entre 13 i 23 anys. Aquesta etapa integra 
el que habitualment es coneix com període d’adolescència i joventut, i abasta una 
franja d’edat amb diverses problemàtiques i realitats, però estretament interre-
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lacionades, ja que els aspectes que es forgen i es consoliden entre els 13 i els 18 
anys condicionaran les vivències i les necessitats d’edats posteriors. Es recalca que 
a partir dels 16 anys es pot treballar, acaba l’educació obligatòria i afecten algunes 
mesures penals, amb la majoria d’edat es tenen drets importants com ara votar, el 
permís de conducció de vehicles, l’accés a ajudes i convocatòries, la totalitat de me-
sures penals, etc. La Comissió de treball de l’àrea 2 va centrar-ne la investigació i 
l’anàlisi en les temàtiques referides a educació, ocupació, inserció i formació laboral, 
salut, oci i temps lliure, relacions socials i participació cívica.

2.1.3. Àrea 3
L’àrea 3 es va dedicar a les persones d’entre 24 i 35 anys, franja d’edat que podria 
definir-se com la joventut adulta. La inclusió d’aquest tram d’edat és d’especial im-
portància tenint en compte que el procés de transició a la vida adulta i a l’emancipa-
ció s’ha allargat a causa, principalment, de les dificultats per a trobar una ocupació 
que permeta l’emancipació i una vida autònoma. Aquesta comissió de treball es va 
centrar en les temàtiques d’educació i formació, ocupació, salut i benestar social, 
participació cívica, habitatge i exclusió social.

En aquestes tres comissions de treball van participar un total de 30 professionals, 
personal tècnic i persones especialitzades en diferents matèries abordades pel Pla 
i van fer un total de 21 reunions entre els mesos de febrer a setembre del 2013. Les 
tres comissions van ser coordinades per la cap de Servei de Joventut, assistides per 
personal del mateix Servei i assessorades pel Consell Metodològic del Pla, tal com 
s’arreplega en l’organigrama de funcionament següent.

El treball de les tres comissions es va plasmar en el ja esmentat Document Zero que 
s’ha fet públic a través de la web de la Regidoria de Joventut el 14 d’octubre de 2013, 
després que siga presentat a la Comissió d’Impuls i Seguiment del Pla.

2.2. FASE DE PARTICIPACIÓ
Una vegada conclosa la Fase de Diagnòstic i amb el Document Zero com a resultat 
d’aquesta es van iniciar els treballs corresponents a la Fase de Participació. L’objec-
tiu principal d’aquesta fase va consistir en el debat sobre les conclusions obtingu-
des per les tres comissions de treball, així com en la recopilació de propostes con-
cretes per a abordar les recomanacions i enfrontar els problemes identificats en la 
Fase de Diagnòstic.

La Fase de Participació i obtenció de propostes d’actuació es va articular en tres 
nivells i es va desenvolupar entre els mesos de novembre del 2013 i gener del 2014: 
un nivell tècnic, integrat per professionals i personal tècnic de les diferents àrees 
de treball relacionades amb la població jove, un nivell general, integrat per la pròpia 
població jove fins a 35 anys i, finalment, un nivell virtual, que va permetre la partici-
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pació del conjunt de la població mitjançant l’enviament de suggeriments i comenta-
ris al Pla a través de la pàgina web de la Regidoria de Joventut.

2.2.1. Nivell tècnic (professionals i persones expertes)
La participació en el nivell tècnic es va configurar a través de quatre Taules Secto-
rials, en cadascuna de les quals va participar una mitjana de 24 persones l’activitat 
professional de les quals i l’especialització tècnica estava referida a algun dels con-
tinguts de la taula sectorial. Es van celebrar en sengles jornades entre les 9:30 i les 
13:30 h. i es componien de tres parts. En la primera part es resumia a les persones 
integrants de la taula sectorial el contingut del Document Zero sobre aquells temes 
a tractar durant el matí, el qual se’ls havia enviat amb antelació. Després d’aques-
ta introducció, en la segona part s’efectuava un torn de paraula i un debat poste-
rior sobre les recomanacions del Document Zero, mentre que en la tercera part es 
treballava per grups en l’elaboració de les propostes d’actuació considerades ne-
cessàries. El treball dels grups era presentat posteriorment a totes les persones 
integrants de la taula sectorial.

Les quatre taules sectorials celebrades van ser les següents:

•	 Taula sectorial 1: educació, salut, família i oci (població de 3 a 12 anys).
•	 Taula sectorial 2: educació, formació i participació (13 a 35 anys).
•	 Taula sectorial 3: salut, relacions socials, oci i esport (13 a 35 anys).
•	 Taula sectorial 4: habitatge, inserció laboral i ocupació (13 a 35 anys).

2.2.2. Nivell general (població jove)
La participació en el nivell general va consistir en la celebració de deu Grups de Dis-
cussió amb població jove de diversos intervals d’edat. Aquests grups de discussió 
es van realitzar en sessions de durada variable, s’arriben a assolir dues a tres hores 
en els casos en què estaven composts per joves entre 14 i 35 anys o a l’entorn d’una 
hora, quan es tractava de xics i xiques de menor edat. L’objectiu d’aquests grups de 
discussió va consistir a obtenir informació sobre els interessos, les preocupacions, 
les necessitats i els problemes de la població jove i recaptar propostes i mesures 
d’actuació concretes.

Els primers quatre grups de discussió es van fer en diferents Centres Municipals de 
Joventut i van comptar amb una mitjana de 15 a 20 assistents cadascun d’ells. Els 
grups de discussió amb xiquets i xiquetes d’Educació Primària i Educació Secundària 
Obligatòria es van fer en centres educatius de la ciutat, tres d’ells de caràcter públic 
i un de caràcter concertat. Finalment, els grups de discussió amb Associacions juve-
nils del Consell de la Joventut de València i amb les informadores i els informadors 
dels Centres Municipals de Joventut es van fer a l’edifici de la Regidoria de Joventut 
al carrer Campoamor, 91.
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•	 Grup 1: Joves de 14 a 18 anys
•	 Grup 2: Joves de 19 a 25 anys
•	 Grup 3: Joves de 26 a 30 anys
•	 Grup 4: Joves de 31 a 35 anys
•	 Grup 5: Xiquetes i xiquets de 6é Educació Primària
•	 Grup 6: Xiquetes i xiquets de 6é Educació Primària
•	 Grup 7: Xics i xiques de 2n Educació Secundària Obligatòria
•	 Grup 8: Xics i xiques de 2n Educació Secundària Obligatòria
•	 Grup 9: Associacions Juvenils del Consell de la Joventut de València
•	 Grup 10: Informadors/es dels Centres Municipals de Joventut

2.2.3. Nivell virtual (conjunt de la població)
El tercer nivell de participació en l’elaboració del Pla Jove va consistir en l’enviament 
de comentaris, suggeriments i propostes a través de la web de la Regidoria de Jo-
ventut. Aquest nivell de participació va estar obert des del 14 d’octubre de 2013, 
data en què el Document Zero i la invitació a participar en el Pla van ser incorporats 
a la citada web de la Regidoria de Joventut. Durant aquest període de temps es van 
rebre missatges amb diversos comentaris i suggeriments el contingut dels quals, en 
la major part dels casos, s’ha incorporat directament o indirectament a les diverses 
mesures i accions que conté el Pla.

El quadre següent resumeix de manera gràfica les fases i les tasques principals de 
l’elaboració del Pla Jove de la ciutat de València.

Fase de 
Diagnòstic Document Zero

Comissió Àrea 1

Comissió Àrea 2

Comissió Àrea 3

Conclusions i síntesis del diagnòstic

Fase de 
Participació

Tècnic Taules sectorials (debats i tallers de treball)

General Sessions de discussió amb jóvens

Virtual Participació i enviament de suggeriments via web

Resum de les tasques d’elaboració del Pla Jove per fases
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Este capítol exposa un resum dels principals resultats de la Fase de Diagnòstic per a 
l’elaboració del Pla Jove de la Ciutat de València. L’anàlisi de la situació de la població 
jove que es va desenvolupar en el Document Zero servix com a contextualització de 
les línies estratègiques, mesures i propostes d’actuació que s’oferixen en el capítol 
següent.

3.1. ASPECTES DEMOGRÀFICS
El primer dels grups d’edat inclosos en el present Pla Jove es referix a la població en-
tre 3 i 12 anys. Un col·lectiu compost per 75.997 persones: 39.014 xiquets i 36.983 
xiquetes, que suposen un 9,6  % de les 794.228 persones que viuen a la ciutat de 
València segons les dades del padró municipal (1 de gener de 2013) . La població de 
3 a 12 anys de nacionalitat estrangera representa quasi el 10,6  % del grup i dins de 
les diverses procedències geogràfiques, destaca la dels països sud-americans, que 
suposa un 25,9  %. D’altra banda, la població infantil ha protagonitzat un clar des-
cens en el curs dels últims vint anys: la població de menors de 16 anys eren 146.775 
i suposaven un 19,5  % de la ciutat en 1991, mentres que en 2013 eren 118.223 per-
sones que representen un 14,9  % de la població de la ciutat.

El segon dels grups d’edat inclosos en el Pla Jove es referix a la població de 13 a 
23 anys i ascendix a 80.867 persones, de les quals 41.456 són hòmens i 39.411 
dones. En conjunt, són un 10,2 % del total d’habitants de la ciutat. El grup de jó-
vens de nacionalitat estrangera són un 16,2 % i, també en este cas, la població 
més representada és la procedent d’Amèrica del Sud. D’altra banda, encara que 
la població total de la ciutat ha passat de 782.846 en 2003 a 794.228 persones 
en 2013 (increment del 1,5 %) , la població entre 15 i 24 anys ha protagonitzat un 
descens en eixe mateix període, passant de 98.121 persones en 2003 a 75.659 
en l’actualitat, la qual cosa representa un decreixement del 22,9 %. Este descens 
ha suposat la progressiva pèrdua de pes de la població de 15 a 24 anys sobre el 
conjunt de la població de la ciutat, que en el curs d’una dècada ha passat de ser 
12,5 % al 9,5 %.

L’últim grup comprén l’interval de 24 a 35 anys i està compost per un total de 
117.237 persones, que representen el 14,6 % de la població de la ciutat. El 51 % són 
hòmens (59.754) i el 49 % dones (57.483) . Les persones entre 31 i 35 anys són les 
que aconseguixen xifres més elevades, la qual cosa posa de manifest un procés de 
decreixement constant del grup 24-35 anys com a conseqüència de la caiguda de la 
natalitat i dels canvis en els equilibris interns entre cohorts en la piràmide demogrà-
fica. Un aspecte important en la composició de la població és la seua distribució en 
funció del seu origen. En este sentit, la població de 24 a 35 anys oferix unes xifres 
elevades de població de nacionalitat estrangera, que suposen entorn d’un 30 % de 
la població d’este grup.
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3.2. EDUCACIÓ, DIVERSITAT I FRACÀS ESCOLAR
3.2.1. Per a la cohort d’edat de 3 a 12 anys
L’educació té un gran protagonisme i una extraordinària importància en el desenvo-
lupament psicofísic dels menors de 3 a 12 anys, perquè junt amb la família és el prin-
cipal instrument de socialització. Un total de 30.570 xiquetes i xiquets es troben 
escolaritzats en Educació Infantil (menors de 6 anys) i 40.977 cursen estudis d’Edu-
cació Primària. Un primer aspecte a destacar en fer referència a la població esco-
lar és la diversitat ètnica i de procedències nacionals dels xiquets i xiquetes que es 
troben a les aules dels centres educatius. La diversitat inclou també una ampla va-
rietat de possibilitats que tenen a veure amb diferències lingüístiques i culturals, di-
versitat funcional, diferències intel·lectuals i característiques de talent, existència 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, discapacitat física, psíquica i sensorial, 
així com el fet que algunes persones viuen en ambients desfavorits o pertanyen 
a grups de risc. És important parar atenció a la detecció, seguiment i evolució de 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en la transició de l’Edu-
cació Primària a Secundària, així com augmentar la capacitació del professorat per 
a realitzar una detecció més eficaç i precoç d’estes necessitats que moltes vegades 
tenen a veure amb el mode com han evolucionat els processos de socialització i els 
estils educatius parentals.

Un altre tipus de situacions a tindre en compte són les que tenen a veure amb la 
diversitat funcional: és el cas dels 214 xiquets o xiquetes (en Educació Infantil o 
Primària) que a la ciutat de València assistixen a un centre d’educació especial. Es-
tes incidències tenen una gran influència a la vida quotidiana de les famílies, per 
la qual cosa és fonamental que progenitors, educadores i educadors reben una 
formació adequada per a afrontar este tipus de situacions. Com apunta l’Estratè-
gia Espanyola de Discapacitat 2012-20 és fonamental impulsar la detecció precoç 
de les necessitats educatives especials o reduir la taxa d’abandó escolar prematur 
en esta població a un nivell inferior al 15 %. És prioritària una major coordinació i 
harmonització de les polítiques i actuacions de l’administració estatal, autonòmica i 
local. Per a previndre situacions futures de carència de formació, precarietat laboral 
o exercici d’ocupacions de baixa qualificació és necessari prendre consciència de la 
vulnerabilitat d’este col·lectiu per a impulsar mesures alternatives que cobrisquen 
els dèficits de partida.

El fracàs escolar és un problema de gran importància, llosa el futur de la població 
que ho patix i, al mateix temps, condiciona tant les seues possibilitats de desen-
volupament personal com el futur de la societat. Els nivells que han aconseguit 
el fracàs i l’abandó escolar prematur a la Comunitat Valenciana són preocupants, 
perjudiquen les famílies, al sistema educatiu i a la societat en el seu conjunt. 
Són una mostra de les carències existents en les condicions d’escolarització, en 
l’adequada atenció a la diversitat de l’alumnat o en els mitjans materials i humans 
que es posen a disposició dels centres. Professionals i especialistes als quals s’ha 
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entrevistat van assenyalar que les accions preventives haurien de convergir en 
les etapes de 3 a 12 anys, perquè encara que el fracàs escolar es materialitze en 
fases educatives posteriors, és en l’Educació Primària quan s’ha de treballar la 
motivació per l’estudi, la reeducació dels aprenentatges no adquirits (reforç) , la 
millora de la implicació i la col·laboració de les famílies en el procés educatiu de les 
seues filles i fills, l’adquisició d’hàbits d’estudi, la millora de la comprensió lectora 
(lligada a l’èxit escolar) i l’evitació de conductes que correlacionen negativament 
amb el rendiment educatiu (hàbits referits a ús inadequat o excessiu de la tele-
visió, els videojocs i hores de son) . Estretament relacionat amb el fracàs escolar 
es troba el problema de l’absentisme. El Programa d’Absentisme de la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de València va registrar en el curs 2011-2012 un total 
de 768 expedients en Educació Infantil, Primària i Secundària. Les dades a què 
es va tindre accés van revelar un creixement de l’absentisme amb l’edat, acon-
seguint-se el percentatge més elevat en 6t d’Educació Primària on se situa en el 
23,5 %.

D’acord amb tot això, es conclou que ha de fomentar-se una educació que garan-
tisca la igualtat d’oportunitats, el respecte a les minories i l’atenció a la diversitat. 
Ha de reforçar-se l’educació en valors i lluitar contra l’absentisme, el fracàs i l’aban-
dó escolar. Pel que es referix a la població de nacionalitat estrangera o minories 
ètniques com la població d’ètnia gitana, s’han d’incrementar les accions que pro-
moguen i faciliten la incorporació i l’èxit d’este alumnat en el sistema educatiu. És 
essencial, d’altra banda, atendre adequadament l’alumnat amb necessitats de su-
port educatiu. S’ha d’augmentar la capacitació del professorat per a detectar amb 
més precocitat certes necessitats de suport educatiu i cal vigilar l’evolució d’estos 
xiquets i xiquetes en la transició de l’Educació Primària a Secundària. Han de re-
alitzar-se accions preventives del fracàs escolar en el període de 3 a 12 anys. Ha 
de fomentar-se l’adquisició d’hàbits que faciliten la convivència i el bon clima d’au-
la i de centre, així com la promoció de conductes prosocials i la resolució pacífica 
dels conflictes com a factors preventius de la violència i l’assetjament escolar que 
sol complicar-se en etapes posteriors i que correlaciona fortament amb el fracàs i 
l’abandó escolar prematurs. Els esforços per a reduir l’absentisme escolar han de 
mantindre’s impulsant accions específiques en aquells col·lectius amb major inci-
dència. És fonamental, finalment, impulsar la detecció precoç de les necessitats 
educatives especials i reduir la taxa d’abandó escolar prematur en xiquets i xique-
tes amb diversitat funcional.

3.2.2. Per a la cohort d’edat de 13 a 23 anys
L’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria està compost per 27.173 persones. 
Durant el curs 2011-2012, l’alumnat de Batxillerat va aconseguir una xifra de 
10.319 persones, el dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de 7.226 i el dels Cicles 
Formatius de Grau Superior de 10.323. L’Educació Secundària Obligatòria va ex-
perimentar un descens de 2007-2008 a 2009-2010, si bé en els dos últims cur-
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sos previstos en l’anàlisi s’ha mantingut estable amb una molt lleugera tendència 
de creixement. Els estudis de Batxillerat, d’altra banda, es van incrementar fins 
al curs 2009-2010, es van mantindre estables en 2010-2011 i van protagonit-
zar un descens en 2011-2012. Ben distintes són, no obstant això, les tendències 
registrades en els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. En ambdós casos es 
produïx un clar creixement. L’augment que es produïx des del curs 2007-2008 
fins al curs 2011-2012 és del 31,8 % i 57 % respectivament. En un altre orde, 
és necessari tindre present que la ciutat de València compta amb més de cent 
mil alumnes d’estudis universitaris, concretament, 101.493 persones. D’elles, el 
45,1 % realitza els seus estudis a la Universitat de València i el 26,4 % a la Univer-
sitat Politècnica de València. La resta d’universitats obté proporcions inferiors al 
deu per cent. Es tracta d’una elevada xifra de persones que no sempre residixen 
a la ciutat.

Segons les últimes dades disponibles referits al curs escolar 2009-2010, la ciutat 
de València tenia un alumnat total de 2.391 amb necessitats específiques de suport 
educatiu (necessitats de compensació educativa, dificultats específiques d’apren-
dizaje...) cursant estudis de Secundària en centres educatius ordinaris. Hauria d’in-
tensificar-se la vigilància sobre estos casos en el període de transició a l’Educació 
Secundària, per a la qual cosa és essencial dedicar atenció especialitzada a esta 
etapa de la joventut, com també ho és que el professorat estiga preparat per a 
identificar les necessitats de suport educatiu. Tampoc no pot oblidar-se l’alumnat 
amb alguna limitació o diversitat funcional, que constituïx un grup que ha de ser 
atés de manera especial pels serveis educatius.

Tenint en compte els índexs de fracàs i abandó escolar que sovint es donen a co-
néixer des de les investigacions de caràcter internacional, els problemes i reptes 
que tenen plantejats els estudis que queden compresos entre els 13 i els 24 anys 
constituïxen un dels principals desafiaments a què s’enfronta el país. El més greu 
problema de l’Educació Secundària Obligatòria és el fracàs escolar. Les consultes 
realitzades a professionals i experts assenyalen que bona part de les dificultats 
que es plantegen en l’Educació Secundària tenen a veure amb problemes no re-
solts o identificats amb anterioritat. És a les etapes d’Educació Infantil i Primària 
on s’han d’intensificar els esforços de prevenció i intervenció, evitant d’esta ma-
nera que els alumnes i alumnes arrosseguen dificultats o problemes al llarg de la 
seua trajectòria educativa que llasten el seu potencial per quant es convertixen 
en crònics.

Un altre dels grans reptes que tenen plantejats els centres educatius és l’aten-
ció a la diversitat. El sistema educatiu vigent planteja un model d’escola oberta a 
la diversitat. L’atenció a la diversitat no es limita únicament a les persones d’èt-
nies minoritàries (ètnia gitana...) o amb algun tipus de diversitat funcional, sinó 
que comprén una àmplia gamma de problemes escolars que integren el continu 
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de necessitats específiques de suport educatiu. Per tot això, ha de seguir-se amb 
els esforços per millorar l’oferta i la qualitat educativa de la ciutat, ajudant a les 
famílies i a l’alumnat amb més dificultats. No cal oblidar la necessitat de continuar 
insistint en la funció orientadora a través de la qual s’han d’articular aquelles ac-
tivitats necessàries per a facilitar la transició del sistema educatiu al mercat de 
treball.

3.2.3. Per a la cohort d’edat de 24 a 35 anys
Les qüestions d’educació relatives al grup de 24 a 35 anys es referixen a aspec-
tes diferents dels assenyalats en els dos grups d’edat anteriors, perquè este tram 
d’edat ja no inclou l’obligatorietat d’estudiar en cap de les seues cohorts. L’educació 
condiciona el desenvolupament professional i personal i té efectes econòmics posi-
tius a nivell individual (desocupació, ingresos...) , però també efectes no econòmics 
individuals (influïx en l’estat de salut, la felicitat o el benestar de les persones...) . 
Així mateix, els seus efectes econòmics transcendixen en forma d’externalitat po-
sitiva al conjunt de la societat amb altres aspectes positius no intangibles per a les 
societats com la participació ciutadana, la confiança, el capital social, el respecte al 
medi ambient o la desigualtat entre hòmens i dones. En este sentit, una de les pri-
meres reflexions extretes és la necessitat de dissenyar polítiques que promoguen 
les oportunitats de formació en condicions d’igualtat perquè totes les persones jó-
vens puguen aconseguir el benestar, l’autonomia i el desenvolupament personal. El 
grup d’edat entre 24 i 35 anys té un major nivell educatiu que la mitjana, no obstant 
això este tret no és extensiu a tota la cohort, perquè en termes educatius este grup 
es caracteritza per la diversitat. Algunes persones d’estes edats van abandonar el 
marc escolar en etapes primerenques, bé per fracàs, bé per haver complit l’esco-
larització obligatòria. Altres tenen estudis secundaris però no van iniciar estudis 
superiors. Altres van optar per la via dels estudis de formació professional. Altres 
tenen estudis universitaris o inclús algunes han prolongat la seua carrera educativa 
per mitjà de la realització de màsters o altres estudis de grau, sent estes les que a 
més complementen la seua major formació amb activitats formatives no reglades. 
En conseqüència, la relació d’estes persones amb el món laboral (com a població ac-
tiva) , amb la cultura, l’oci i, per exemple, la participació ciutadana és molt diversa 
ja que es troba determinada, en part, pel seu nivell educatiu formal. Donada esta 
diversitat de condicions no és convenient el disseny d’una política formativa homo-
gènia per a tota la cohort.

L’anàlisi de les dades referits al grup de 24 a 35 anys revela que no hi ha diferències 
importants entre hòmens i dones en este grup d’edat. D’altra banda, s’està produint 
un canvi en el model productiu: la nova societat del coneixement es caracteritza per 
un mercat de treball més intensiu en mà d’obra qualificada. Per això, és necessari 
corregir estos desequilibris proporcionant més formació a la població jove menys 
qualificada. L’estructura de les accions formatives no reglades pareix ajustar-se més 
a les propostes d’accions formatives de les famílies professionals i no tant a les de-
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mandes de les empreses i a les necessitats de reciclatge professional. És necessari 
dissenyar una oferta formativa no reglada innovadora i més ajustada a les deman-
des del teixit productiu i al reciclatge professional per als que no han pogut obtindre 
títols reglats. Gran part de la formació no reglada té lloc en el si de les empreses i és, 
per tant, inaccessible als jóvens en desocupació. D’altra banda, l’empitjorament de 
les condicions econòmiques de les famílies valencianes junt amb la major exigència 
en la política de beques posa en risc la continuïtat dels estudis d’un grup nombrós 
de jóvens de València, especialment en el cas dels estudis de grau i postgrau. És 
necessari promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació no reglada i 
reglada a tota la població jove valenciana. És prioritari oferir oportunitats als que 
van fracassar o van abandonar el marc educatiu a edat precoç i desitjarien augmen-
tar el seu nivell d’estudis.

Així, doncs, de cara a promoure oportunitats de formació per a este col·lectiu tenint 
en compte la seua edat (24-35 anys) i estil de vida, es deuria: 

a. Fomentar oportunitats de formació en condicions d’igualtat.
b. Recolzar la formació al llarg de la vida per als que tenen menor nivell educatiu.
c. Oferir oportunitats educatives innovadores als que no han pogut obtindre 

títols reglats o no reglats (fomentar els cicles formatius a distància, semi-
presencials i online, flexibilitzar el model en alguns centres de batxillerat, 
permetent la seua realització en més de dos anys, a través de la matriculació 
parcial per matèries, ampliar i flexibilitzar l’oferta de formació professional, 
tenint en compte, especialment, les característiques dels col·lectius en risc 
d’exclusió social, adoptar mesures que permeten compatibilitzar formació, 
vida laboral i familiar).

d. Augmentar l’adequació entre formació i mercat de treball.
e. Crear una bossa d’ajudes i beques per a persones amb dificultats.
f. Desenvolupar programes especials per a abordar els problemes dels jóvens 

que, per distintes raons, han fracassat.
g. Proposar programes de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

3.3. FAMÍLIES, POBRESA I DESPROTECCIÓ INFANTIL I JUVENIL
Els canvis socials i econòmics de les últimes dècades han incrementat les dificul-
tats en l’exercici de les responsabilitats pròpies de les mares i els pares. Per això, 
ha de promoure’s la conciliació de la vida personal, familiar i laboral per mitjà de la 
corresponsabilitat de la parella conjugal dins de la família i la corresponsabilitat de 
tots aquells que d’alguna manera tenen la possibilitat de facilitar en eixa concilia-
ció: les empreses, l’Estat i la societat en general. Així mateix, han de potenciar-se 
altres accions i iniciatives que faciliten eixa conciliació, promoguen la flexibilitat 
i contribuïsquen a la racionalització d’horaris. Les famílies són també un agent 
educatiu i és necessari que adquirisquen coneixements i habilitats que els per-
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meten ser-ho de manera més positiva i eficaç. Així, han de fomentar-se espais de 
formació de pares i mares que proporcionen ferramentes per a l’educació i desen-
volupament de les filles i els fills en valors com el pensament crític, la tolerància, 
el respecte a la diversitat, la creativitat i el caràcter emprenedor. També ha de 
posar-se a disposició de les famílies recursos d’assessorament, informació i pre-
venció primària davant les dificultats que es puguen suscitar en l’atenció i desen-
volupament dels seus fills i filles. En segon lloc, ha d’enfortir-se l’atenció, detecció 
primerenca i intervenció en situacions de desprotecció de la infància per a evitar 
el seu agreujament i possibles desenllaços dramàtics: ha de reforçar-se l’atenció 
a les famílies en situació d’exclusió social així com a aquells grups més vulnera-
bles (famílies monoparentals/monomarentals, famílies amb tots els membres en 
l’atur...). En el cas del maltractament infantil, a més de fomentar la detecció precoç 
i la intervenció, ha de seguir impulsant-se les campanyes de sensibilització per a 
incrementar la col·laboració ciutadana en la detecció i notificació d’este tipus de 
situacions. Finalment, ha de reforçar-se la prevenció i rehabilitació dels xiquets i 
xiquetes en situació de conflicte social. Per a això, han d’impulsar-se un altre ti-
pus d’accions orientades a millorar el coneixement sobre els factors que incidixen 
en l’aparició de conductes violentes o delictives i la millora de la formació de les 
professionals i els professionals que intervenen en la prevenció d’estes conduc-
tes. En l’àmbit familiar, ha de promoure’s el suport a famílies de menors d’edat en 
situació de conflicte social, a famílies víctimes de maltractament filioparental per 
part de menors i a les famílies víctimes de delictes comesos per menors d’edat. 
En l’àmbit educatiu, pel que es referix a les conductes d’assetjament escolar i vi-
olència entre iguals, és necessaria l’aplicació de programes educatius adequats i 
la preparació del professorat per a actuar i afrontar este tipus de situacions. Fi-
nalment, s’han de desenvolupar programes de prevenció del risc d’infracció social 
per part de menors d’edat, a més de programes educatius i d’atenció precoç a les 
dificultats i conflictes socials reforçant l’acció de les famílies i les escoles per a evi-
tar les seues causes.

3.3.1. Per a la cohort de edat de 3 a 12 anys
La família és per als xiquets i xiquetes el seu primer nucli de convivència i actua-
ció, on anirà modelant la seua construcció com a persona a partir de les relacions 
que allí establisca i, de forma particular, segons siguen ateses les seues necessitats 
bàsiques. La greu situació econòmica que travessa el país afecta especialment les 
parelles jóvens i amb menors a càrrec seu, en tant que tenen ingressos inferiors per 
haver accedit al treball en unes pitjors condicions, així com per haver cotitzat menys 
temps a la Seguretat Social (prestacions) . A més, l’ajust pressupostari de les Admi-
nistracions Públiques ha fet que les subvencions i ajudes a l’educació (beques men-
jador, transport, llibres) i els imports d’estes s’hagen reduït, la qual cosa repercutix 
en l’educació dels xiquets i les xiquetes. Segons l’informe d’UNICEF “La infancia en 
España 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños”, el creixement de la pobresa 
crònica en la infància des de 2007 fins a 2010 ha sigut d’un 53 %. Açò es produïx en 
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un context en què el gasto social en protecció familiar a Espanya continua sent un 
dels més baixos de la Unió Europea. Les xifres de pobresa relativa i pobresa infantil 
són preocupants a Espanya: segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE, 2011) , la taxa de risc de pobresa és del 21,1 % per a la 
població general, i del 25,9 % per a la població menor de 16 anys. La situació varia 
segons l’estructura de la llar i augmenta fins al 38,9 % en les llars monoparentals/
monomarentals, si bé per a les famílies de dos persones adultes amb un/a o més 
menors la taxa és del 24 %. Moltes famílies monoparentals/monomarentals estan 
travessant nombroses dificultats entre les quals es troba l’empitjorament de la seua 
situació pels problemes relacionats amb l’ocupació i les prestacions, l’incompliment 
de les pensions compensatòries i alimentàries, el retorn a les vivendes d’origen de 
persones separades, viudes o divorciades en major grau que amb anterioritat, les 
pitjors condicions de partida per a accedir a l’ocupació per problemes de conciliació, 
les dificultats addicionals en el maneig de l’educació dels menors i la necessitat de 
suport psicològic.

El Comité de Drets del Nen de Nacions Unides recomanava a Espanya en 2010 redo-
blar els esforços per prestar l’assistència adequada a progenitors i tutors legals en 
l’exercici de les seues responsabilitats relacionades amb la criança i en particular a 
famílies en situacions de crisi a causa de la pobresa, la falta de vivenda adequada o 
la separació. També recomanava que es vetlara per la satisfacció de les necessitats 
de tots els xiquets i xiquetes, adoptant les mesures oportunes per a assegurar que 
cap es trobara per davall de la pobresa. Per tot això, assenyalava que l’Estat havia 
de reforçar el sistema de prestacions familiars  per fill/a, per a recolzar a progeni-
tors i als xiquets i xiquetes en general, i que havia de prestar un suport addicional 
a les famílies monoparentals/monomarentals, a les nombroses i a aquelles amb els 
seus progenitors en desocupació. Els/les professionals entrevistats han constatat 
que els xiquets i les xiquetes es mostren especialment sensibles amb les situacions 
de desocupació d’algun/a dels seus progenitors. Senten desprotecció davant d’una 
situació que no saben gestionar i que els limita enormement en el seu desenvolu-
pament. Els xiquets i xiquetes estan patint els efectes de la crisi econòmica en la 
mesura que els seus progenitors es queden sense treball i sense ingressos, però 
també quan, com a conseqüència de la reducció dels ingressos familiars, s’empo-
brix la qualitat de la seua alimentació, es deterioren les condicions de vida a la llar 
(amuntegament, condicions tèrmiques...) , s’altera l’ambient familiar i es deteriora  
la convivència o quan no pot accedir-se a tractaments mèdics no inclosos en els 
sistemes públics. La reducció del pressupost familiar pot ser greu en la vida de les 
persones adultes, però té una importància molt major per als xiquets i les xique-
tes, perquè són essencials per al seu desenvolupament físic i socioeducatiu. Per tot 
això, és necessari insistir en la necessitat d’impulsar polítiques de suport familiar 
que faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, afavorisquen la pres-
tació de serveis de suport a les famílies i presten una atenció especial a aquelles 
que travessen unes circumstàncies específiques.
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Encara que la crisi econòmica ha atorgat una major importància al problema de 
la pobresa infantil, no han d’oblidar-se els problemes relacionats amb la formació 
de les filles i els fills, així com la creixent dificultat per a conciliar la vida personal, 
familiar i el treball. És un assumpte que té una incidència molt destacada en la vida 
familiar i de manera especial en el desenvolupament de les xiquetes i els xiquets. 
A molts pares i mares els resulta cada dia més difícil conciliar el treball amb la cri-
ança. Se senten culpables davant la falta de temps per a estar junts als seus fills i 
filles, per haver de deixar-los a cura de terceres persones o per no poder participar 
i acompanyar-los més de prop en les seues activitats. Especialistes en educació i 
desenvolupament no deixen d’assenyalar que el tracte amb els pares i les mares 
és essencial en l’estructuració de la personalitat. Davant d’esta situació és nece-
ssari crear instruments o mesures que faciliten l’harmonització familiar. La conci-
liació de la vida personal, familiar i laboral, d’altra banda, mai serà una realitat sinó 
s’associa a la corresponsabilitat dels cònjuges dins de la família i a la correspon-
sabilitat de tots aquells que d’alguna manera tenen la possibilitat de facilitar eixa 
conciliació: les empreses, l’Estat i la societat en general. És necessari, per tant, 
que les parelles jóvens siguen formades en la corresponsabilitat perquè treball i 
família siguen compatibles.

3.3.2. Per a la cohort d’edat de 13 a 23 anys
En un altre orde de coses, un problema que es presenta com un aspecte no poc 
rellevant és el de la violència intrafamiliar: hi ha un augment dels conflictes amb 
adolescents cada vegada de menor edat, situacions de dificultats parentals en el 
maneig de conductes pròpies de l’adolescència, dificultats de relació amb els pares 
o mares que no tenen la guarda en casos de separació conjugal conflictiva, violència 
cap a mares i pares, assetjament escolar, dificultats de relació entre iguals o la falta 
de motivació en l’aprenentatge en edat d’escolarització obligatòria i fracàs escolar. 
Eixe augment s’atribuïx a diversos factors l’efecte de la qual s’ha aguditzat en el 
context de la crisi econòmica, entre els quals es destaca:

a. Les situacions de precarietat i temporalitat laboral dels pares i les mares.
b. L’escassetat de temps per part de les persones adultes per a implicar-se en 

l’atenció de fills i filles (monoparentalitat/monomarentalitat, incompatibili-
tat d’horaris laborals i familiars).

c. Les etapes d’acolliment de la família nuclear per part de la família extensa 
que generen problemes d’amuntegament i dificultats de rol.

d. El sistema de protecció social existent que implica tant la quantitat de la 
despesa social destinat a la família i a la infància, com els requisits i condi-
cions d’accés al mateix, així com la congruència dels procediments amb els 
principis i criteris d’actuació que sustenten els serveis i prestacions.

En relació amb estos problemes i conflictes ha de mencionar-se també la preocupa-
ció de moltes famílies i professionals de l’educació per l’assetjament escolar i con-
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ductes violentes que es produïxen als centres educatius. Un treball d’investigació 
que va servir de base per a dissenyar i implementar el Pla PREVI (Pla de Prevenció 
de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat 
Valenciana) assenyalava que un 75 % dels escolars de la Comunitat Valenciana ha-
via sigut testimoni en alguna ocasió d’agressions al seu centre escolar (situacions 
de maltractament emocional, agressions físiques, actes de vandalisme i extorsions 
y/o maltractament econòmic). Els conflictes i la violència entre iguals són una de les 
preocupacions transmeses per les famílies, que assenyalen que és necessari que 
el professorat estiga més informat dels fets i preparat per a afrontar este tipus de 
situacions. Els/les professionals a qui s’ha entrevistat, d’altra banda, assenyalen la 
importància de previndre en la resolució de problemes en l’escola i també reconei-
xen la necessitat que el professorat estiga més format en estos temes.

3.3.3. Per a la cohort de edat de 24 a 35 anys
Un altre tipus de violència a tindre en compte i que afecta les dones de 18 (de ve-
gades fins a menors de 18 anys) a 35 anys és la violència de gènere. S’ha de con-
tinuar realitzant un esforç de sensibilització davant d’una realitat per a la qual és 
necessària la implicació de moltes instàncies, institucions i agents socials. Des del 
món de l’educació serà imprescindible incrementar la labor de conscienciació des 
d’edats primerenques. És necessari prendre una major consciència de la gravetat 
del problema i desenvolupar estratègies alternatives que d’una vegada per sempre 
acaben amb una xacra social que afecta la vida de moltes dones.

Una de les ferramentes per a previndre este tipus de situacions és, segons el parer 
de professionals i persones expertes consultades, l’educació en valors. S’observa la 
necessitat d’estimular el respecte a la diversitat facilitant l’acceptació de realitats 
individuals diverses tant des del punt de vista cultural, social i econòmic com des de 
la mateixa persona. Per a això és fonamental propiciar el desenvolupament integral 
de l’autonomia dels xiquets i les xiquetes en els aspectes físics, afectius i intel·lec-
tuals, afavorir el coneixement i valoració dels propis límits i possibilitats, i potenciar 
l’autoestima i l’establiment de relacions socials entre iguals i els adults. Els/les pro-
fessionals entrevistats també insistixen en la conveniència de transmetre l’interés 
pel col·lectiu, per les tasques comunes, promovent actituds de cooperació i ajuda 
de manera que es facilite la participació, la comunicació i el compromís amb altres 
persones.

Als/les professionals de l’educació també els preocupa la falta de creativitat i plan-
tegen la necessitat de fomentar la utilització dels recursos personals per a enfron-
tar-se a les diferents situacions creant alternatives i buscant solucions innovado-
res. Es tracta d’afavorir l’esperit crític, promovent la reflexió sobre l’entorn sociocul-
tural i estimulant actituds flexibles davant d’altres punts de vista. Vinculat a això 
es troba la necessitat d’incrementar l’adaptabilitat de les persones als contextos 
en constant evolució que caracteritzen a les societats actuals. S’assenyala que l’es-



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 2018 41

#3
ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

perit emprenedor i creatiu hauria de ser fomentat des d’una edat precoç, perquè 
està vinculat a actituds com la perseverança, l’autoestima, l’autonomia, l’esforç o la 
curiositat. Encara que es tracta d’objectius que poden ser aconseguits des de l’acció 
educativa, requerixen la participació dels seus progenitors. És imprescindible que 
les mares i els pares adquirisquen coneixements per a això. És, per tant, necessari 
reforçar els espais de formació de pares i mares que proporcionen ferramentes per 
a l’educació i desenvolupament dels fills i les filles. Educació en valors, pensament 
crític, tolerància, respecte a la diversitat, creativitat i caràcter emprenedors són 
suggeriments que es van realitzar respecte d’això.

3.4. OCUPACIÓ, INSERCIÓ LABORAL I EMPRENIMENT
3.4.1. Per a la cohort d’edat de 13 a 23 anys
La taxa d’activitat de la població de 16 a 23 anys s’ha mantingut pràcticament cons-
tant en el transcurs dels últims set anys, mentres que la població ocupada ha ex-
perimentat una reducció significativa tant en termes absoluts com a relatius. Esta 
reducció s’ha vist acompanyada per un creixement de la desocupació que en acabar 
2012 se situava en 23,5 %, per davall de la mitjana nacional (25,08 %) i autonòmica 
(27,65 %) . Les dades de la desocupació juvenil mostren unes xifres veritablement 
alarmants. No obstant això, les sèries analitzades mostraven que des de l’any 2010 
s’ha produït una reducció o estancament de les xifres de desocupació registrat en-
tre les i els menors de 30 anys i a diferència del que succeïx amb majors d’eixa edat, 
si bé eixa pauta pot ser efecte d’altres fenòmens com, per exemple, l’emigració. Les 
altes xifres de desocupació i l’encara inacabat procés de destrucció de llocs de tre-
ball fan necessari generar polítiques actives d’ocupació que impulsen la creació de 
llocs de treball entre la població jove de la ciutat de València. Estes polítiques hau-
ran d’incidir tant en l’elevació de la formació de la població jove, com en la creació 
de possibilitats reals d’accés al mercat de treball. Estes mesures no sols són nece-
ssàries per a revertir la situació laboral que en l’actualitat patix la població jove sinó 
també per a possibilitar la seua emancipació.

L’anàlisi realitzat ha posat de manifest la necessitat de propiciar un gir educatiu en 
l’orientació al treball i l’empreniment. És prioritari que les persones jóvens es formen 
i capaciten per a afrontar els canvis que es produïxen en l’entorn en què es mouen, 
incrementen la seua autoeficàcia i coneguen els seus límits i virtuts, desenrotllen al 
màxim la seua creativitat i s’interessen per desenvolupar projectes propis. Tot això 
els facilitarà la seua adaptació al medi i els farà més lliures a l’hora de reaccionar o 
assajar respostes alternatives.

El model educatiu precisa un canvi que introduïsca i reforce l’esperit emprenedor, 
a més de capacitats i habilitats imprescindibles per a aconseguir una societat com-
petitiva i de benestar. La població jove no se sent preparada per a emprendre i cre-
ar el seu propi projecte empresarial i això condiciona terriblement les possibilitats 
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d’inserció laboral i desenvolupament professional en el context de crisi econòmica 
que travessa el país des de fa uns anys. Les raons són: econòmiques (no compten 
amb recursos propis ni aliens per a això) , carència de formació i preparació (no se 
senten amb formació per a emprendre) , no es veuen a sí mateixes com a perso-
nes emprenedores. Açò últim és essencial que només des de l’àmbit educatiu i des 
del conjunt de la societat cal modificar perquè una societat sense persones empre-
nedores és insostenible. Fer front a l’economia i al mercat de treball d’una societat 
moderna i globalitzada com la valenciana requerix un fort canvi cultural perquè és 
probable que el treball assalariat no torne mai a representar el que va representar. 
Per a desenvolupar este canvi és necessària una formació específica en el desenvo-
lupament de projectes d’empreniment, però també cal introduir canvis essencials al 
sistema educatiu.

Una altra de les coses que assenyalen els professionals i les persones expertes 
consultades es referix a les necessitats de les empreses en relació amb el tipus 
de formació i preparació que demanden al seu personal empleat. Se suggerix que 
les empreses podrien oferir formació d’aspectes pràctics i aplicats en els mateixos 
centres educatius perquè és este component pràctic i aplicat el que ni els centres 
d’educació secundària ni els centres d’educació superior aconseguixen satisfer. 
D’altra banda, s’assenyala que les persones i organitzacions que es dediquen a un 
determinat àmbit d’activitat professional haurien de tindre una intervenció que 
fóra més enllà d’allò testimonial o retòric en la confecció dels plans d’estudis de les 
titulacions relacionades. S’hauria de comptar amb el punt de vista dels/de les pro-
fessionals, tant del sector públic com a privat, per a incrementar l’ocupabilitat de les 
persones titulades.

Les elevades xifres de desocupació juvenil i l’inaudit procés de destrucció de llocs 
de treball dels últims anys amb el seu fort impacte entre la població jove hauria de 
combatre’s amb diverses mesures:

a. Impulsar polítiques de creació de llocs de treball entre la població jove que per-
meten la incorporació real al mercat laboral i possibiliten la seua emancipació.

b. Oferir un servici integrat d’orientació i transició al mercat de treball que facilite 
l’orientació laboral, el desenvolupament de competències i l’augment de l’ocu-
pabilitat de la joventut.

c. Implicar al món empresarial en l’augment de l’ocupabilitat de les jóvens i els jó-
vens posant en marxa reunions i fòrums periòdics en què es reforce la conne-
xió entre el món de les empreses, la joventut i el sistema educatiu.

d. Fomentar la realització de pràctiques en empreses per a un nombre més gran 
d’estudiants des d’abans de la finalització dels seus estudis.

e. Propiciar un gir en els processos d’orientació laboral de manera que fomenten 
l’esperit emprenedor, així com aquelles habilitats i capacitats més adequades 
per a la innovació i el desenvolupament de nous projectes.
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f. Fomentar la preparació general dels jóvens en el desenvolupament de 
projectes empresarials propis, proporcionant formació en creació i gestió 
d’empreses. Estos coneixements haurien de tindre més presència en els 
plans d’estudi de l’educació secundària i universitària i no sols en aquelles 
titulacions que en teoria formen professionals que van a moure’s en l’àmbit 
empresarial.

g. A més d’augmentar-ne els coneixements i capacitats, cal també que propicien 
un verdader gir que augmente l’autoconfiança i la seguretat de la joventut en 
si mateixes per al desenvolupament de nous projectes. Unit a tot això s’ha de 
potenciar la creativitat, el pensament crític i divergent, l’asserció, la tolerància 
a la frustració, l’autoconeixement i l’autoregulació emocional.

h. Facilitar l’obtenció de recursos econòmics als que aposten per l’empreniment i 
la creació d’una empresa per mitjà d’ajudes, reducció d’impostos i concessió de 
crèdits a baix interés.

3.4.2. Per a la cohort d’edat de 24 a 35 anys
El principal problema de la població jove de 24 a 35 anys és la desocupació i el tre-
ball precari. Esta situació imposa l’adopció de mesures directes contra la deso-
cupació, atés que les persones d’este grup d’edat presenten les taxes més altes 
d’atur i desocupació. Hauria de millorar-se l’oferta en la ciutat prestant atenció als 
barris més vulnerables. És molt important considerar el nivell d’estudis, perquè la 
desocupació afecta més jóvens amb menys formació. També són importants les 
diferències per nacionalitat ja que la desocupació afecta més les persones es-
trangeres que a les autòctones. S’ha de prioritzar la qualitat de l’ocupació, atés 
que moltes persones tenen treballs precaris, bé per la percepció que reben pel 
mateix, per les condicions en què ho realitzen (pagaments en negre...) o per la fle-
xibilitat de la mà d’obra. La precarietat laboral entre la població jove és elevada, 
per la qual cosa caldria fer un esforç per a combatre-la. Finalment, pel que es re-
ferix a l’assumpció d’iniciatives, caràcter innovador i la creació dels mateixos llocs 
de treball (cultura de l’empreniment) s’ha constatat l’existència d’unes actituds 
ambigües o ambivalents.

És convenient integrar en un itinerari únic d’inserció i empreniment els serveis 
d’orientació i formació a jóvens a fi d’incrementar la seua ocupabilitat, així com de-
senvolupar activitats d’intermediació laboral per a inserir-los en llocs de treball. 
En segon lloc, és recomanable promoure una certificació o reconeixement de pro-
fessionalitat, on pogueren constar les competències laborals adquirides, bé siga 
per procediments formals o informals. És important parar atenció a un canvi de 
model productiu basat en el coneixement i, en conseqüència, en la importància 
de la formació orientada. En este sentit, és necessari apostar fortament per ell. 
Però al mateix temps, cal ser conscients que ni tan sols el sistema productiu amb 
major intensitat i extensió en el coneixement, ocuparà només professionals amb 
qualificació superior o mitja. En tot sistema hi ha i hi haurà ocupacions de baixa 
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qualificació. Este és un aspecte que ha de ser estudiat seriosament tant per a mi-
llorar els serveis prestats com la qualitat del treball i dels salaris. Igualment im-
portant és el suport a la innovació i l’empreniment. Ha de fomentar-se la cultura 
de la innovació; facilitar els mitjans per a l’empreniment; reconéixer les iniciatives 
d’èxit i amb capacitat de generar ocupació; i invitar a les empreses a contractar jó-
vens que desitgen innovar i emprendre. També s’ha de tindre en compte el suport 
a la movilitat a nivell europeu, promoure pràctiques en las institucions públiques 
i oferir un sistema únic d’informació i suport, coordinat entre totes les instàncies, 
árees i institucions.

3.5. SALUT I BENESTAR SOCIAL
3.5.1. Per a la cohort d’edat de 3 a 12 anys
La infància representa un període de gran vulnerabilitat en el qual l’organisme és 
especialment sensible a factors favorables i desfavorables de l’entorn. Temes clau 
en esta edat són l’activitat física, la salut mental i, especialment, la promoció d’estils 
de vida saludables. S’ha de prestar especial atenció als menors amb discapacitats 
físiques i psíquiques la prevalença dels quals continua creixent com resultat de la 
major supervivència associada als avanços de l’assistència sanitària o a les inter-
vencions dels serveis de vigilància intensiva neonatals. D’altra banda, els centres 
sanitaris han d’exercir un paper especial en la detecció precoç i prevenció del mal-
tractament infantil.

Una educació per a la salut integral coordinada entre la família, el centre escolar 
i el centre sanitari és imprescindible i constituïx un objectiu a desenvolupar. No 
existix en l’actualitat cap pla d’este tipus, la coordinació entre les àrees de salut 
i educació és escassa i hi ha una clara necessitat de formació de professionals. 
A estes debilitats han d’afegir-se amenaces com l’empitjorament de l’alimenta-
ció i la disminució de les oportunitats de realitzar activitat física o descans i el 
desconeixement de les conseqüències a llarg termini dels hàbits de vida no salu-
dables. No obstant això, l’existència d’una ampla xarxa de centres escolars i sani-
taris, l’interés de les institucions i dels professionals constituïxen fortaleses que 
poden tancar un veritable potencial de canvi en un context de crisi econòmica i 
d’enriquiment professional d’educadors i personal sanitari amb la tasca interdis-
ciplinària.

És important treballar en la prevenció dels problemes relacionats amb els estils de 
vida. El mode en què es disfruta del temps d’oci té molt a veure amb la salut física i 
mental i amb les relacions socials. Les dificultats actuals per a l’escampament a l’aire 
lliure, junt amb l’accés a determinades tecnologies, han fet que les formes d’entre-
teniment cada vegada més freqüents siguen la televisió, l’ordinador i els videojocs. 
Segons una enquesta d’AVACU el 47 % dels xiquets i les xiquetes admet estar “en-
ganxat/ada” als videojocs.
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Dos aspectes relacionats per la seua especial prevalència: les conseqüències a mitjà i 
llarg termini en el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes són l’obesitat/sobrepés 
i els problemes de son/descans. L’excés de pes és un problema de salut que prediu 
un increment en el futur de les malalties cròniques associades (diabetis, hipertensió, 
malalties cardiovasculars, càncer). L’educació sanitària hauria d’anar dirigida a la pre-
venció i millora dels coneixements d’una adequada alimentació basada en la dieta me-
diterrània (tant en els menjadors escolars com a les llars), així com a promoure el valor 
de l’activitat física rutinària per a la prevenció del sobrepes i l’obesitat. En segon lloc, 
els problemes amb la son són un dels més freqüents entre els trastorns del comporta-
ment i la seua prevenció hauria de constituir un pilar en l’àmbit de la salut. Les dificul-
tats amb la son es poden associar a conflictes (amb l’entorn, familiars, aprenentatge, 
maltractament infantil...) i problemes de salut, com ara l’increment de la probabilitat 
de ser diagnosticats de trastorn per dèficit d’atenció, la major incidència d’alteracions 
cardiovasculars o la seua relació amb un major grau d’índex de massa corporal.

3.5.2. Per a la cohort d’edat de 13 a 23 anys
Han d’assenyalar-se, en primer lloc, els aspectes de nutrició i hàbits alimentaris en 
línia amb el que s’ha comentat en l’apartat anterior. Cal insistir en la necessitat de 
realitzar un esforç per a millorar els coneixements de la població jove sobre l’im-
pacte de l’obesitat i el sobrepes en la seua salut i la qualitat de vida, així com els 
distints problemes de salut que en el futur es poden derivar de la mateixa. En l’ado-
lescència, este esforç ha de tindre especialment en compte els problemes relacio-
nats amb l’allunyament del consum recomanat de fruites, verdures i llegums, entre 
altres components de la dieta mediterrània. Encara que es farà referència a això 
en l’apartat dedicat a oci, esport i cultura, és necessari destacar la necessitat de 
fomentar l’activitat física i esportiva, perquè constituïx un dels hàbits més indicats 
per a combatre els problemes de sobrepes. Este reforç és especialment rellevant 
tenint en compte l’augment de l’abandó de l’activitat fisicoesportiva en la transició 
de l’Educació Primària a la Secundària. També han de tindre’s present, d’altra banda, 
els problemes d’identitat corporal que comencen a desenvolupar-se en esta etapa, 
tant entre els xics com entre les xiques que poden desencadenar problemes com 
l’anorèxia. Finalment i en relació amb tot l’anterior, és necessari reforçar les activi-
tats de prevenció des de l’àmbit escolar.

Un dels grans reptes que té plantejats la joventut adolescent es relaciona amb el 
consum abusiu de substàncies nocives per a la salut. Els marcs de sociabilitat en 
què sovint solen desenvolupar el consum d’alcohol suposen una forma d’iniciació 
precoç a una pràctica de greus conseqüències per a la salut. Tots aquells agents 
socials que se senten interpel·lats per este repte haurien de contribuir a la promoció 
d’alternatives d’oci. D’altra banda, ha de continuar-se amb la labor de prevenció des 
d’edats ben primerenques per a enfortir aquelles actituds i capacitats que eviten 
l’adquisició de mals hàbits quan els jóvens comencen el seu període d’adolescència. 
Els centres educatius tenen una gran tasca a fer a este respecte.
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L’últim aspecte abordat en relació a la salut de la població de 13 a 23 anys es referix 
a la salut sexual. L’anàlisi realitzada ha posat de manifest que s’ha avançat molt en 
este punt en els últims anys. Les persones jóvens recorren més a serveis especia-
litzats, si bé només ho fan quan s’enfronten a una problemàtica específica. En eixe 
sentit, és necessari aconseguir una major comunicació sobre estos temes en les re-
lacions entre pares i mares i filles i fills, així com una major implicació dels centres 
educatius en la transmissió d’informació. Ambdós circumstàncies contribuiran tant 
a la prevenció de possibles problemes posteriors com a la millora psicològica de la 
població jove. El coneixement sobre el tema que tinguen els pares/mares i el mode 
en què es tracta la qüestió de la salut sexual des d’edats més primerenques a la llar 
és essencial perquè compten amb informació adequada abans de convertir-se en 
adolescents.

En definitiva, la salut de la població jove ha de recolzar-se des d’una perspectiva in-
tegral, parant atenció suficient als hàbits alimentaris, la sexualitat, l’exercici físic i 
els estils de vida saludables, sense descuidar tot el que es referix a la prevenció del 
consum de substàncies nocives per a la salut, les addiccions i altres desordres. És 
necessari també fomentar l’exercici físic i l’esport, perquè constituïx un dels hàbits 
més indicats per a combatre els problemes de sobrepes. La pràctica fisicoesportiva 
ha de ser impulsada des dels mateixos centres educatius i de manera coordinada 
amb el conjunt dels agents del sistema esportiu sense oblidar la seua dimensió edu-
cativa. El consum abusiu de substàncies nocives per a la salut és un dels grans rep-
tes que té plantejats la joventut adolescent que continua iniciant-se en este tipus 
de conductes a edats primerenques. Ha d’evitar-se que el consum massiu d’alcohol 
en espais públics es considere una alternativa d’oci normal. Els agents socials i enti-
tats interpel·lades per esta problemàtica hauran de realitzar un esforç en la confec-
ció i disseny d’alternatives d’oci, evitant l’hegemonia d’unes pràctiques que causen 
un greu dany a la joventut.

És necessari desenvolupar una major col·laboració i coordinació entre els sistemes 
educatiu i sanitari implicant les famílies i el professorat en el disseny, realització, 
seguiment i avaluació d’intervencions de promoció de la salut en la població jove. És 
també convenient reforçar les activitats de prevenció des de l’àmbit escolar, per a 
la qual cosa es requerix fomentar la preparació del personal docent, especialment 
en el que té a veure amb la prevenció de trastorns alimentaris, consum abusiu de 
substàncies nocives per a la salut i el foment d’hàbits de vida saludables. També és 
necessari aconseguir una major implicació dels pares i les mares a este respecte.

3.5.3. Per a la cohort de edat de 24 a 35 anys
Respecte dels jóvens entre 24 i 35 anys, l’Enquesta de Salut de 2010 permet cons-
tatar que hi ha una bona valoració de l’estat de salut, encara que esta valoració està 
relacionada clarament amb el nivell educatiu, amb el tipus de treball realitzat i amb 
les rendes familiars. Les dades de l’informe ‘Interrupciones Voluntàries de l’Emba-
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ràs realitzades a la Comunitat Valenciana’ 2012 també han permés estudiar diver-
sos aspectes relacionats amb la salut sexual i reproductiva. Entre altres aspectes, 
s’ha parat atenció a les interrupcions voluntàries de l’embaràs, fenomen que està 
creixent i que té la seua presència més destacada en la cohort de 24 a 35 anys.

D’altra banda, també s’ha constatat l’important camí que queda per recórrer en la 
conciliació de vida personal, familiar i ocupació i en el repartiment de les tasques 
domèstiques, com ja s’assenyalava en l’apartat anterior dedicat a l’àmbit familiar.

Com establix l’Estratègia Europea per a la Joventut, ha de recolzar-se la salut i el 
benestar de les persones jóvens, parant atenció a la promoció de la salut mental i 
sexual, l’esport, l’activitat física i els estils de vida saludables, al mateix temps amb 
la prevenció i el tractament dels danys, els desordes, addicions i abusos de substàn-
cies. Per a tot això, en primer lloc, es necessita un millor coneixement de la situació, 
que ha de procedir per mitjà de la reunió de les diverses dades que existixen de for-
ma dispersa en distintes instàncies: sobre salut mental, sobre VIH, sobre conductes 
addictives, etc. En segon lloc, han de promoure’s hàbits i alimentació saludables. Per 
a això s’han de desenvolupar actuacions orientades a distints aspectes de la vida 
personal que de forma conjunta produïxen salut i benestar personal: l’alimentació 
adequada, l’esport i els seus diversos valors, la salut laboral, la salut sexual i repro-
ductiva, promoure transport saludable, generar programes alternatius d’oci saluda-
ble i realitzar programes per a promoure la salut emocional als centres comunitaris. 
També és convenient continuar amb les campanyes i serveis d’informació i sensibi-
lització per a previndre conductes de risc. Encara que este és un aspecte que s’abor-
da amb amplitud per part de les administracions públiques amb caràcter preventiu, 
cal tindre en compte que cada any s’incorporen noves cohorts a experiències vitals 
que els resulten inèdites.

Les anomenades conductes de risc han sigut explorades amb una certa atenció en 
el cas de les conductes addictives: consum de drogues i alcohol, si bé, els fenòmens 
socialment més impactants no es troben presents d’una manera molt destacada 
en les persones entre 24 i 35 anys, sinó en etapes anteriors: iniciació al consum de 
substàncies addictives, botellot, etc. L’evolució de la vulnerabilitat de les llars que 
oferix l’anàlisi de l’Enquesta de Condicions de Vida permet extraure dos conclusi-
ons. En primer lloc, a la Comunitat Valenciana hi ha un percentatge major de llars 
en condicions de vulnerabilitat i precarietat que a Espanya. En segon lloc tant a Es-
panya com a la Comunitat Valenciana la vulnerabilitat està seguint una tendència 
creixent, com a conseqüència de la crisi econòmica i de la reducció notable de les 
prestacions socials.

Finalment, la creixent pauperització de persones jóvens d’este grup d’edat que en 
altres condicions podrien trobar-se en una situació més inclusiva és un fet davant el 
qual és necessari mobilitzar més recursos per a esmorteir si no corregir una situació 
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molt greu. Unes rendes baixes i situacions de pobresa són elements determinants 
de l’exclusió social, en la qual també s’inclouen altres aspectes com la feblesa del 
capital relacional, les dificultats per a accedir a recursos informatius bàsics, la des-
connexió de marcs institucionals de suport, etc. En este sentit, és necessari adop-
tar posicions proactives front a estes problemàtiques ja que les persones que les 
patixen, sovint no saben buscar recursos per a tractar d’eixir de la situació en la qual 
es troben.

3.6. OCI, ESPORT I CULTURA
En l’actualitat, a pesar que probablement es dediquen més hores al treball, l’oci ha 
adquirit un valor innegable fins a convertir-se en objecte de reivindicació pràctica-
ment a qualsevol edat.

3.6.1. Per a la cohort d’edat de 3 a 12 anys
En el cas de la infància, este espai, a més d’un àmbit lúdic té diversos aspectes que 
ho fan de gran importància per als xiquets i xiquetes. Els professionals especialistes 
destaquen la conveniència que siga un espai per al desenvolupament evolutiu; que 
afavorisca la socialització i potencie les relacions basades en la igualtat i el respecte; 
que siga un espai d’integració i normalització de situacions que poden generar dis-
criminació; que permeta la transmissió de valors afavoridors de la convivència i que 
facilite l’adquisició d’aprenentatges significatius per a altres àrees i moments. No 
obstant això, les famílies i professionals es mostren preocupats pel fet de que l’oci 
dels xiquets i les xiquetes no sempre s’adequa a les característiques a què s’acaba 
de fer al·lusió. De vegades, es considera molt difícil que estes puguen complir-se, 
tant per la pressió dels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la 
comunicació, com per la sensació de carència de temps per al temps lliure dels seus 
fills i filles que les mateixes famílies assenyalen de vegades.

L’activitat fisicoesportiva en edat escolar és un àmbit d’extraordinària importància 
tenint en compte l’innegable atractiu que exercix en molts i xiquets i xiquetes però 
també pels diversos beneficis que pot aportar la seua pràctica. Durant els últims 
anys, diversos organismes internacionals vinculats a la salut i la infància -entre ells 
l’Organització Mundial de la Salut- han assenyalat el caràcter beneficiós de la pràc-
tica regular d’activitat física o esportiva en els àmbits físic, social i psicològic. Entre 
els beneficis s’ha assenyalat la millora de les habilitats motrius, la reducció dels fac-
tors de risc o el control de determinades malalties físiques com psíquiques, l’adqui-
sició d’hàbits saludables, la inclusió i la cohesió social, la formació en valors com el 
treball en equip, la superació personal, la tolerància, la disciplina o l’autoconfiança 
personal.

Com assenyalava el Pla Integral per a l’Activitat Física i l’Esport del Consell Superior 
d’Esports de 2009, la població infantil i juvenil és especialment sensible al sedenta-
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risme i al sobrepes i l’obesitat. I això tant pels avanços relacionats amb les tecnolo-
gies i els transports com pels canvis de caràcter urbà que han reduït el nombre de 
xiquets i xiquetes que acudixen al col·legi caminant. A més, el públic infantil i juvenil 
passa una mitjana de dos hores i trenta minuts al dia veient televisió i trenta minuts 
més amb algun dispositiu electrònic (videojocs, internet...) . Els diversos estudis a 
nivell nacional sobre el tema assenyalen que la proporció de població en edat esco-
lar (6-18 anys) que realitza una activitat física i esportiva més de tres vegades a la 
setmana descendix a mesura que augmenta l’edat (situant-se en el 50 % al final de 
l’etapa escolar) i a més el sexe influïx en gran manera, s’ha detectat un diferencial 
d’uns vint punts entre xics i xiques.

És, per tant, necessari impulsar la pràctica de l’activitat fisicoesportiva tant entre 
els xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys com en la transició de l’Educació Primària a 
la Secundària, per a disminuir els índexs de sedentarisme, obesitat i sobrepes. Eixa 
pràctica fisicoesportiva ha de ser impulsada des dels mateixos centres educatius i 
de manera coordinada amb el conjunt dels agents del sistema esportiu. I tot això, 
sense oblidar la necessitat de potenciar la dimensió educativa de l’esport i reduir les 
diferències entre xics i xiques.

3.6.2. Per a les cohorts d’edat de 13 a 23 i de 24 a 35 anys
Pel que es referix als grups de jóvens amb estes edats, els resultats obtinguts en la 
Fase de Diagnòstic concloïen la necessitat que les polítiques orientades a fomentar 
les pràctiques culturals i d’oci tinguen en compte diversos fets fonamentals que re-
sulten patents quan s’estudien els equipaments culturals i pràctiques de la població 
jove. Entre elles: les competències i pràctiques lectora i digital generalitzades, la 
dotació d’equipaments personals que permeten la mobilitat i, finalment, la impor-
tància creixent de les xarxes socials digitals i amb elles de la participació, la col·labo-
ració i el fet de compartir.

Les polítiques culturals han de garantir l’accés i la participació en els béns, recur-
sos i serveis existents en una societat; protegir, conservar i promocionar els trets 
col·lectius característics del patrimoni i la identitat col·lectiva; afavorir l’expressió 
en l’espai públic i en condicions d’igualtat dels trets distintius del grup a què cada 
persona pertany o amb el qual s’identifica; i crear les condicions perquè cada per-
sona puga desenvolupar les seues capacitats creatives i innovadores al servici del 
desenvolupament personal i de la societat. L’anàlisi dels indicadors de participació 
cultural ha posat en relleu la predilecció que la població jove mostra per un deter-
minat model cultural, entre els trets del qual es troba que és lletrada i digital, mo-
derna i orientada cap a pràctiques participatives més que passives, per la qual cosa 
hauria de considerar-se tot això com a oportunitats i indicis cap a on orientar les 
polítiques culturals a desenvolupar. És necessari, d’altra banda, fomentar l’activitat 
física-esportiva per a promoure estils de vida saludables i combatre el sedentaris-
me i el sobrepes. Ha d’afegir-se a més, que l’esport és un element de la sociabilitat i 
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realització personal integral i també ha de ser promogut des d’esta perspectiva. Un 
aspecte central de tot això ha de ser reduir les diferències entre els xics i les xiques 
que també persistixen en este grup d’edat. Finalment, tenint en compte que la cul-
tura i l’esport són activitats que sovint es realitzen dins d’associacions, haurien de 
recolzar-se les associacions culturals i esportives existents i promoure’s la creació 
de noves associacions d’este tipus. Este teixit associatiu és fonamental per a en-
fortir a la societat i aconseguir que amb el temps adquirisca una més autonomia i 
capacitat organitzativa.

3.7.  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICS), 
XARXES SOCIALS I SOCIABILITAT

Les investigacions i les dades obtinguts han posat de manifest que la població jove 
s’inicia en l’ús d’Internet i els telèfons mòbils a edats primerenques. Este fet perju-
dica notablement l’estil relacional que establixen entre ells i elles, ja que esta forma 
de relacionar-se no es fonamenta en el tracte personal, sinó en la imatge que es de-
sitgen que les altres persones tinguen de cada u. Les noves possibilitats d’informa-
ció i comunicació que oferix el món digital i el grau de difusió dels diferents mitjans 
de comunicació convergents en un únic sistema digital impliquen un gran nombre 
de possibilitats i oportunitats per als xiquets i les xiquetes que no han d’ignorar-se. 
Però també comporten riscos quant a la facilitat d’accés a continguts il·lícits, ina-
propiats o perjudicials per al seu desenvolupament, així com la possibilitat que es 
recopilen dades per a fer que els menors en consumisquen, la qual cosa té efectes 
nefastos i no ponderats. Igualment és important destacar que part dels problemes 
d’assetjament escolar i violència que es donen entre jóvens -als quals ja s’ha fet re-
ferència en els apartats 3.2 i 3.3- estan experimentant una modificació i intensifi-
cació del seu desenvolupament en el camp de les xarxes socials. La protecció de les 
xiquetes i els xiquets en el món digital s’ha d’afrontar tant en el pla normatiu, com 
en el pla educatiu, a través de la formació dels xiquets i xiquetes, dels pares, les 
mares i el professorat i en el pla de l’autoregulació, comprometent a la indústria a 
assumir la seua part de responsabilitat.

És necessari impulsar els seus drets i la seua protecció amb relació als mitjans de 
comunicació i les TIC. Tot això requerirà de mesures i solucions integrals, referides 
a més d’un àmbit en què serà necessària la participació de la comunitat educativa, 
les famílies i altres institucions socials. Els reptes a què s’enfronta la infància a este 
respecte són immensos i el Comité de drets del xiquet de Nacions Unides insta-
va a Espanya en 2010 a promoure l’existència de mitjans de comunicació de qua-
litat, a la creació de programes responsables durant les hores d’audiència infantil, 
a contribuir a l’alfabetització digital de la població infantil, així com a encoratjar la 
seua capacitació per a navegar amb seguretat en Internet. D’acord amb això, des 
de l’àmbit local ha de fomentar-se una visió crítica dels mitjans de comunicació tant 
des dels entorns familiars com a escolars, així com les accions de sensibilització i 
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formació dirigides a la infància, les famílies i el professorat per a millorar l’accés a 
Internet i el seu ús correcte i segur. Així mateix, s’ha d’ impulsar un ús adequat i 
intel.ligent de les TIC així com intensificar la prevenció de la violència cap als ado-
lescents.

3.8. PARTICIPACIÓ CÍVICA I ASSOCIACIONISME
Un dels aspectes o dimensions més importants d’un procés d’emancipació personal 
és la integració social mitjançant la ciudadania activa. Per a potenciar la ciutadania 
seria necessari aconseguir una major aproximació a tota la població jove, per a co-
néixer les seues opinions, expectatives, necessitats i promoure en ella i amb ella 
una major implicació en els assumptes públics. Fomentar espais de mediació ciuta-
dana i consells de participació on puguen expressar-se les aspiracions i necessitats. 
S’ha constatat l’existència d’un profund descontent en relació amb l’anomenada 
classe política i una falta d’interés relatiu a la dimensió política de la vida social.

Els jóvens mostren una profunda desafecció respecte de la política i de la classe 
política, encara que no cap al règim democràtic de govern. Les persones de 18 a 23 
anys i especialment les de 24 a 35 anys són les que atorguen major propensió i legi-
timació als comportaments polítics alternatius. Això reflectix un interés indubtable 
de participar als assumptes públics, però millorant radicalment les condicions actu-
als. Per això, s’ha de garantir l’expressió d’estes veus en tots els fòrums de presa de 
decisions. L’administració ha d’acostar-se a la ciutadania, que majoritàriament no fa 
ús dels recursos que té al seu servici.

En l’àmbit de l’associacionisme, ha de fomentar-se la participació associativa en 
tots els dominis de la vida, en tant que l’associacionisme és un espai de sociabilitat 
i enfortiment de vincles socials. Ha de recolzar-se l’associacionisme juvenil per mit-
jà d’ajudes per a formació, accés a recursos i cessió d’instal·lacions i espais. També 
seria molt necessari proporcionar un assessorament i suport en les tasques de ges-
tió i documentació que podrien compartir diverses associacions juvenils. Finalment, 
ha de recolzar-se el paper mediador que en este sentit pot realitzar una supraorga-
nització com el Consell de la Joventut.

En una societat plural com la valenciana és difícil aconseguir un consens sobre va-
lors i estils de vida. No obstant això, la convivència en un territori comporta l’establi-
ment d’un conjunt de valors bàsics, que no són necessàriament finals sinó sobretot 
valors de procediment. En este sentit caldria:

a. Potenciar la participació de la població jove en tots els processos i serveis 
que tinguen a veure amb elles i ells, partir del supòsit que les persones són 
creatives i innovadores, quan tenen davant de sí mateixos reptes que els 
concernixen significativament.
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b. Fomentar la solidaritat en tant que ensenya que només es poden obtindre 
béns satisfactoris per a la majoria per mitjà de la interdependència.

c. Inserir esta visió en l’actualment anomenada economia del bé comú i de l’ac-
ció cooperativa, que les persones jóvens han integrat en molts aspectes de 
les seues vides, per mitjà del networking social.

d. Conrear la sostenibilitat, ja que no hi ha futur de benestar per a ningú si no 
es modifiquen les actuals pautes de consum.

3.9. VIVENDA, LLARS I EXCLUSIÓ SOCIAL
La socialització de les persones jóvens comporta la interiorització que el futur 
consistix en la conquista de l’autonomia personal (emancipació), en totes les 
seues dimensions. No obstant això, s’ha constatat que la situació de les perso-
nes jóvens a partir dels 25 anys és el resultat de la negació pràctica d’esta pro-
mesa, per la carència d’ocupació o precarietat i per la insuficiència de recursos 
públics que poden permetre el desenvolupament d’un projecte personal de vida. 
A diferència d’altres moments del segle passat, les xarxes familiars actuen com 
a estructures de suport que permeten desenvolupar l’autonomia subjectiva (psi-
cològica) , relacional (amistats) i cultural (preferències i pràctiques) , en un marc 
de dependència econòmica i residencial. Esta situació pot generar i de fet gene-
ra actituds i comportaments diversos, però els més estesos són la frustració, la 
desesperança i la indignació. El problema, no obstant això, ni es troba en el pla 
emocional, ni té un caràcter individual. L’emancipació residencial en sentit ple ha 
de distingir-se de distints models de transicions a l’emancipació, per raó d’estudis 
o de mobilitat laboral. Apostar per la qualitat de vida per a les persones jóvens 
consistix abans que res a fomentar aquells programes i recursos que afavoris-
quen l’autonomia plena.

Les dades obtingudes mostren que l’emancipació residencial es troba en retrocés 
com a conseqüència de diversos factors d’índole economicofinancera. Davant d’es-
ta situació, seria convenient desenvolupar mesures integrades i coordinades de 
suport a l’emancipació residencial juvenil. Per a això, s’ha de recolzar el lloguer i fo-
mentar la recuperació i rehabilitació de vivenda històrica. També cal tindre present 
la importància de les circumstància del grup de jóvens que viuen en situacions ex-
tremes: lloguer en condicions precàries o persones sense sostre. 

Finalment, s’ha de tindre en compte que les persones jóvens es troben amb grans 
dificultats per a emancipar-se residencialment per mitjà de la compra o el lloguer de 
vivenda pel desfasament que es produïx entre el preu màxim tolerable i el preu de 
mercat. Durant el període d’auge econòmic de la dècada passada moltes persones 
jóvens van adoptar la decisió d’emancipar-se residencialment adquirint una viven-
da pròpia per mitjà de la corresponent hipoteca. La taxa d’emancipació residencial 
va créixer, però la crisi ha produït diversos efectes. En primer lloc, el retorn a casa 
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de progenitors o familiars, quan és possible (efecte boomerang). En segon lloc, el 
manteniment de la independència residencial en condicions precàries. En tercer 
lloc, el recurs a vivendes compartides. En general molts jóvens independents viuen 
en condicions de vulnerabilitat i pobresa. És necessari, en quart lloc, realitzar una 
avaluació de la satisfacció de les necessitats del sòl corresponent a través del pla-
nejament, així com efectuar una avaluació de fórmules de cooperació d’allò públic i 
allò privat.
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Després de dedicar el tercer capítol a exposar una síntesi de l’anàlisi de la situació 
de la població jove feta per les tres comissions de treball, aquest capítol presenta la 
visió i la missió del Pla Jove, així com els objectius estratègics i els eixos transversals 
del Pla (aquells aspectes que afecten diversos àmbits d’actuació) sorgits de l’anàlisi 
dels resultats de les dues fases de treball, el desglossament del qual en mesures i 
accions s’efectuarà en el capítol següent.

4.1. VISIÓ I MISSIÓ
El Pla Jove assumeix com a visió assegurar que la població jove de la ciutat de Valèn-
cia tinga garantits els seus drets, que siga part activa del seu propi desenvolupa-
ment, que reba el suport i la protecció de les famílies, la societat i les institucions, i 
que tinga accés a l’educació, la salut, el treball, l’oci, serveis socials i participació en 
un entorn de llibertat i igualtat d’oportunitats, sense distinció de raça, sexe i orien-
tació sexual, idioma, religió, grup ètnic, posició econòmica, discapacitat (diversitat 
funcional), orientació ideològica o qualsevol altra condició.

La missió del Pla Jove és establir un pla de mesures i accions a desenvolupar en el 
període 2014-2018, que responguen a una sèrie d’Objectius Estratègics i que es-
tiguen basades en accions específiques que promoguen el benestar, l’autonomia 
i el desenvolupament personal, i que es desenvolupen amb la participació de les 
administracions, institucions, les entitats i els agents socials compromesos amb la 
promoció dels drets i condicions de la població jove.

4.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Acabades les fases de diagnòstic i participació l’equip redactor del Pla Jove va proce-
dir a l’anàlisi dels resultats i a la identificació de les grans línies estratègiques de les 
que posteriorment es deriven 53 mesures i 214 accions. Els objectius estratègics 
han sorgit, per tant, de les recomanacions, suggeriments i propostes que es van dur 
a terme des de les tres comissions de treball, les quatre taules sectorials, els deu 
grups de discussió amb joves i els comentaris i suggeriments rebuts a través de la 
participació via Web. Els nou objectius estratègics resultants són:

1. Promoure la investigació i el coneixement sobre la situació de la infància, 
l’adolescència i la joventut.

2. Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats.
3. Recolzar les famílies en la cura i desenvolupament dels seus filles i fills, es-

pecialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i la intervenció 
en situacions de desprotecció de la infància.

4. Reforçar la prevenció i rehabilitació de la infància, l’adolescència i la joventut 
en situació de conflicte social i intensificar la prevenció de la violència.

5. Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant amb 
accions preventives com de rehabilitació, i que presten una especial atenció 



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 201858

#4
LÍNIES ESTRATÈGIQUES

als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció un ús 
crític de les tecnologies de la informació i la comunicació.

6. Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut.

7. Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per afavorir la 
inserció laboral de la joventut.

8. Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme. 

9. Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge.

4.3. EIXOS TRANSVERSALS
El Pla Jove de la ciutat de València considera com a dimensions transversals aque-
lles que afecten o travessen diversos àmbits temàtics (educació, família, salut, oci, 
ocupació, habitatge...) i que poden referir-se al tipus d’objectius perseguits (comba-
tre les desigualtats, propiciar la integració dels grups exclosos o amb dificultats) o 
a la manera de desenvolupar les polítiques públiques (ampliant els processos d’in-
formació i difusió, propiciant una major formació a la població jove i personal ex-
pert que treballen amb ella, duent a terme accions de prevenció). Són, tres els eixos 
transversals del present Pla Jove.

1. Garantir la igualtat d’oportunitats en qualsevol àmbit temàtic a què es faça 
referència, prestant especialment atenció a les situacions de desigualtat 
per raons de gènere, classe social o discapacitat.

2. La informació i la difusió tenen un caràcter transversal ple i constitueixen 
una de les claus de les polítiques juvenils, ja que és necessària la circulació 
d’informació sobre drets, serveis i oportunitats en tots els àmbits. 

3. Un altre eix transversal referit a la manera com es desenvolupen les políti-
ques de joventut es refereix a la formació. La formació és un denominador 
comú a molt diverses accions del present Pla Jove amb la qual no solament es 
pretén elevar les capacitats i destreses de la joventut, sinó també la prepa-
ració d’aquelles persones que estan i treballen amb ella. La prevenció té una 
gran importància en tot el que té a veure amb la població jove, es per això, les 
polítiques de prevenció constitueixen un dels principals eixos transversals 
d’aquest Pla.

En el capítol següent es presenta el conjunt de mesures i accions amb què es pre-
tenen desenvolupar els nou objectius estratègics del Pla Jove, com també aquelles 
que corresponen a cadascun dels seus tres eixos transversals.
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Desenvolupar un sistema integral d’informació i investigació que 
permeta conéixer la realitat social de la infància, l’adolescència i la 
joventut de la ciutat de València, identificar-ne les necessitats i seguir la 
seua evolució al llarg del temps.

Dur a terme un Observatori de la Infància, la Adolescència i la Joventut de 
València, que recopile i proporcione informació sobre el desenvolupament 
i consecució del Pla a més de proporcionar eines i recursos per als serveis 
implicats en la seua posada en marxa.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2017

Elevar el reconeixement de la ciutat de València com a ciutat preocupada 
per la seua infància, adolescència i joventut.

Incloure a la ciutat de València en la Xarxa Ciutats Amigues de la Infància.

Edat: Menors de 35 / Període: 2018

Impulsar l’elaboració de recopilacions i explotacions estadístiques 
específiques sobre la situació de la infància, l’adolescència i la joventut 
en la ciutat de València.

Instar a les Administracions Públiques i especialment als seus Serveis de 
Documentació i Estadística perquè desagreguen les dades estadístiques 
per mostres d’edat, que abasten infància, adolescència i joventut.

Elaborar un butlletí bianual sobre la situació de la infància, adolescència i 
joventut de la ciutat de València, amb dades estadístiques desagregades 
per edats: infància, adolescència i joventut.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2016

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei d’Estadística i Servei de Joventut.
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Promoure oportunitats de formació en condicions d’igualtat. 
Dissenyar polítiques que promoguen les oportunitats de formació 
en condicions d’igualtat perquè totes les persones jóvens puguen 
aconseguir el benestar, l’autonomia i el desenvolupament personal.

Reforçar els mecanismes d’ajuda econòmica per a garantir la igualtat 
d’oportunitats en la diversitat de l’aula. Especialment en casos de 
pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.

Reforçar l’acció de les oficines que vetlen per les condicions d’accés 
equitatiu als recursos d’educació especialment per part de les xiquetes i 
els xiquets en situació d’especial vulnerabilitat.

Premiar mitjançant la realització de concursos i certàmens aquelles 
iniciatives i expressions que promoguen la igualtat d’oportunitats.

Desenvolupar una iniciativa per a potenciar la creació de Bancs de Llibres i 
materials escolars en els centres educatius de la ciutat.

Crear racons de lectura en els museus amb possibilitat de préstec 
gratuït.

Realitzar en els museus programes d’atenció especial per a col·lectius en 
risc d’exclusió social.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2018 

Atendre adequadament a l’alumnat amb necessitats de suport 
educatiu i atenció a la diversitat.

Millorar els programes d’integració escolar en el sistema educatiu de 
l’alumnat amb necessitats de suport educatiu.

Elaboració i implementació d’un programa de formació i motivació del 
professorat per a la detecció i seguiment d’alumnat amb necessitats de 
suport escolar atenent a la diversitat de l’aula.
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Incrementar l’oferta de programes escolars de reforç socioeducatiu a 
l’alumnat amb necessitats especials.

Potenciació de l’aplicació de protocols de detecció primerenca d’alumnat 
amb altes capacitats.

Impulsar mesures formatives alternatives per a les xiquetes i els xiquets 
en situació de discapacitat.

Posada en marxa de cursos del Llenguatge de Signes Espanyol (LSE) per a 
facilitar les possibilitats educatives de la comunitat de persones sordes.

Desenvolupar programes en els museus d’accessibilitat física i intel·lectual per 
a integrar a tot tipus de col·lectius d’usuàries i usuaris potencials.

 Edat: 3-12 / Període: 2014-2018 

Prevenció del fracàs escolar, especialment en col·lectius de major 
incidència.

Ampliar l’oferta de programes de formació del professorat dirigits a 
mantenir i incrementar la motivació de l’alumnat.

Ampliar els programes de motivació de l’alumnat mitjançant la 
realització d’activitats lúdiques vinculades als continguts curriculars 
acompanyades de visites als centres escolars de professionals 
valencians/as en diferents matèries (escriptors/es, actors/es, 
científics/ques…).

Condicionar i destinar espais així com potenciar la Plataforma de 
Coordinació Comunitat Educativa on la família i l’escola puguen 
interactuar, reflexionar i establir unitat d’acció en l’educació i formació de 
l’alumnat per a previndre el fracàs escolar.

Creació de la figura del mentor/a de l’alumne/a amb problemes de fracàs 
escolar i absentisme en Educació Primària i Secundària. El mentor/a 
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serà estudiant d’últims cursos de títols de grau superior universitaris 
relacionats amb l’educació, el treball social, psicologia, pedagogia i 
educació social; haurà de rebre la formació que li capacite per a realitzar 
aquesta labor i les seues responsabilitats respecte al seu alumnat 
mentoritzat seran: millora d’hàbits d’estudi, increment de la motivació, 
foment de l’autoestima i reforç en les matèries escolars que ho 
requerisquen. Aquesta col·laboració es gestionarà mitjançant conveni de 
pràctiques o pràctiques preprofessionals amb les universitats de València 
a fi que la labor dels mentors/as aparega reflectida en el seu currículum 
acadèmic.

Dissenyar un programa d’activitats que promoga i recolze les aptituds 
creatives innates de la infància amb la finalitat de mantenir la seua motivació 
per a previndre el fracàs escolar i generar un futur d’empreniment posant en 
valor aqueix motor creatiu de les xiquetes i els xiquets que els permet: pensar, 
viure i interactuar amb el seu món de forma creativa, oberta a noves idees i 
amb una manera innovadora de pensar i de resoldre problemes.

 Edat: 3-24 / Període: 2015-2018

Mantindre els esforços per a reduir l’absentisme escolar impulsant 
accions específiques en aquells col·lectius amb major incidència (minories, 
col·lectius en risc d’exclusió).

Fomentar la implicació dels centres educatius en la prevenció de 
l’absentisme escolar, ampliant la comunicació de la Comunitat Educativa 
amb: servicis psicopedagògics implicats, servicis socials, servicis sanitaris, 
Policia Local, servicis d’educació i Fiscalia del Menor.

Realització d’activitats lúdiques vinculades als continguts curriculars, 
realitzats en els barris amb major índex d’absentisme escolar, que 
afavorisquen l’assistència a classe amb motivació i continuïtat.

Suport econòmic als menjadors escolars com a mecanisme d’intervenció 
per a garantir l’assistència de l’alumnat que prové de famílies amb 
precarietat econòmica.

Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats
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Posada en marxa d’un programa que connecte, mitjançant la informació-
conscienciació, a les famílies amb la realitat socioeducativa i la 
repercussió de la formació en les possibilitats d’inserció laboral.

 Edat: 3-12 / Període: 2014-2018

Previndre la violència escolar fomentant la convivència i el bon clima 
en l’aula i el centre educatiu. És necessari l’aplicació de programes 
educatius adequats i la preparació del professorat per a actuar i afrontar 
aquest tipus de situacions. També s’ha de parar esment a la projecció de 
les conductes d’assetjament al camp de les xarxes socials.

Incrementar la realització de tallers d’educació en valors, intel·ligència 
emocional i d’adquisició d’habilitats socials per a la convivència, dirigits a 
l’alumnat, monitors/as de menjador escolar i professorat.

Recolzar les campanyes existents de sensibilització per a fomentar la 
visibilització i identificació de possibles casos d’assetjament entre iguals.

Impartir tallers formatius per a previndre prejudicis i futures conductes 
relacionades amb el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i la lesbifòbia.

Crear una Junta Mediadora de Conflicte formada pel propi alumnat dels 
centres i un mediador/a format/da en aquells centres educatius que 
encara no la posseïsquen.

Creació de trobades periòdiques entre els diferents representants de les 
Juntes Mediadores de Conflictes per a compartir materials, experiències i 
facilitar la coordinació.

Dissenyar una guia d’activitats de caràcter inclusiu per als períodes de 
descans entre classes i durant el menjador escolar per a evitar possibles 
situacions d’exclusió i marginació.

Potenciar l’ús de la Plataforma de Coordinació Comunitat Educativa: filles/
fills + pares + mares + centre escolar.
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Ampliar l’oferta de tallers de bons usos de les Tics amb especial 
recalcament en les xarxes socials per a la prevenció del ciberbullying.

 Edat: 3-12 / 13-24 / Període: 2015-2018

Impulsar accions compensadores que contribuïsquen a la millora de 
l’oferta educativa.

Actualitzar, adequar i millorar la qualitat de les accions compensadores 
que es duen a terme per a satisfer les necessitats educatives del 
moment.

Actualitzar i dotar de majors recursos a les biblioteques públiques així 
com ampliar la seua oferta de serveis i horaris.

Ampliar l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes, així com descentralitzar-ne 
les aules.
 
Actualitzar i dotar de majors recursos als museus i monuments.

Desenvolupar programes i activitats específiques inclusives i 
participatives per al public infantil i juvenil en els museus i monuments.

 Edat: 13-24 / Període: 2015-2018 

Intensificar la funció orientadora que facilite la transició al mercat 
de treball o als estudis postobligatoris després de la finalització de cada 
etapa educativa.

Creació d’un Punt Únic d’Informació amb funció orientadora per a la 
joventut i de difusió estratègica a totes i tots els professionals, personal 
expert i àrees implicades en la infància, adolescència i joventut, que 
recopile i centralitze tota la informació d’interès per a la població jove: 
catàleg de recursos disponibles en el municipi, en les institucions 
públiques i/o privades i en els agents socials implicats/des en tots els 
temes de joventut.
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Contribuir al fet que la funció orientadora que es realitza en els centres 
educatius es faça amb la màxima eficàcia i comptant amb suport formatiu.

Posar a disposició de la joventut la formació necessària així com els equips 
informàtics per a facilitar la utilització correcta de les Tics com a eina per a 
la recerca d’ocupació.

Impulsar i desenvolupar programes de formació cultural i professional en 
els museus i monuments que faciliten l’accés al mercat laboral específic 
(Beques, contractes, convenis, etc.).

 Edat: 13-24 / Període: 2015-2018

Recolzar la formació i reciclatge d’aquells jóvens amb menor nivell 
educatiu i jóvens que van abandonar els seus estudis.

Disseny d’una política formativa diferenciada que preste especial 
atenció a els qui tenen menor capital educatiu i majors dificultats per a 
millorar-ho.

Dissenyar l’oferta formativa reglada i no reglada innovadora, més 
ajustada a les demandes del teixit productiu (mercat laboral) i que incloga 
pràctiques en empreses.

Instar als centres universitaris a la promoció de programes d’estudi a 
temps parcial que permeten a les persones amb dificultats econòmiques 
o familiars continuar els seus estudis.

Ampliar l’oferta de cursos i tallers per a persones jóvens i/o aturats 
que desitgen aprendre un ofici i, d’aquesta manera, accedir al mercat 
laboral.

Crear una oferta de programes de formació en idiomes per a jóvens no 
universitàries/is amb menor capital educatiu.

 Edat: 16-35 / Període: 2016-2018
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Posar en valor l’educació no formal mitjançant qualificacions 
formatives que homologuen l’experiència professional.

Creació d’un Catàleg de les habilitats, experiències i coneixements que 
conformen el currículum ocult de la joventut, adquirit durant les activitats 
(voluntariat, associacionisme…) realitzades al llarg de la vida sense estar 
vinculades amb l’educació formal.

Estudiar el disseny per a l’estandardització de certificats que es puguen 
expedir en relació al catàleg.

 Edat: 25-35 / Període: 2015-2018

Programa de conciliació de la vida personal, familiar, laboral i estudi, 
mitjançant el desenvolupament de plans formatius que permeten la 
conciliació.

Fomentar la formació semipresencial i virtual, que permeta 
compatibilitzar la vida familiar, laboral i la formació, conscienciant també 
al professorat.

Promoure la creació i adequació d’espais (escoles infantils, ludoteques, 
centres d’oci i esport, desenvolupament de serveis per a la cura de les 
persones depenents…) que faciliten la conciliació de la vida personal, 
familiar i l’estudi.

Realització d’activitats en els centres educatius que promoguen 
la idea de coresponsabilitat entre els dos gèneres des d’edats 
primerenques.

 Edat: 25-35 / Període: 2016-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic 
són: Servei de Benestar Social, Servei de Cultura, Servei d’Esports, 
Servei d’Ocupació, Servei d’Educació, Servei d’Innovació i Servei de 
Joventut.

Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats
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Promoure el paper de les famílies com a agent educatiu. Facilitar 
l’adquisició de coneixements i habilitats que els permeten ser-ho de 
manera més positiva i eficaç.

Fomentar espais de formació de mares/pares que proporcionen eines per 
a l’educació i desenvolupament de les filles i els fills.

Ampliar la difusió entre les famílies dels recursos existents 
d’assessorament, informació i prevenció primària davant les 
dificultats que es puguen suscitar en la cura de les seues filles i fills i el 
desenvolupament de les seues competències parentals.

Utilitzar la Plataforma de Coordinació Comunitat Educativa: filles/fills + 
mares + pares + centre escolar com a canal de promoció de la comunicació 
de la família amb els centres educatius.

Creació d’un programa de detecció primerenca i seguiment de situacions 
de desatenció parental des de la funció tutorial docent per a la seua 
posterior derivació a l’escola de mares i pares.
 
Fomentar la participació de les mares i pares en els programes educatius 
impulsant les Associacions de Mares i Pares (AMPES).

 Edat: 3-16 / Període: 2015-2018

Atenció a les famílies amb fill/s i/o filla/es amb discapacitat (en 
situació de dependència).

Reforçar l’assistència a famílies amb fill/s i/o filla/es depenents al seu 
càrrec.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2018

Reforç de l’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat i 
exclusió social (pobresa, marginació, minories ètniques i dones en la 
prostitució).

Recolzar a les famílies en la cura i desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i intervenció 
en situacions de desprotecció de la infància

3

16

14

054

055

056

057

058

15

059



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 201872

#5
MESURES I ACCIONS

Incrementar els recursos per a lluitar contra les situacions de 
vulnerabilitat i exclusió social infantil i juvenil.

Programa d’identificació de població jove en risc d’exclusió social per a 
incloure-la com a beneficiària de servei social.

Reforç dels diferents programes de detecció primerenca i d’intervenció en 
situacions de possible desprotecció infantil.

Campanya de sensibilització per a fomentar la col·laboració ciutadana en 
la detecció i notificació d’aquest tipus de situacions de joventut en risc 
d’exclusió social.  

Reforçar la divulgació de recursos socials i normativa vigent que facilite a les 
famílies immigrants la seua integració en la ciutat de València.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2016-2018

Reforç de l’atenció, assessorament i ajuda a famílies amb dificultats 
(llars amb tots els membres en atur, víctimes de violència de gènere, 
famílies monomarentals i monoparentals, etc.).

Introduir la situació de monomarentals i monoparentals amb el risc 
d’exclusió, entre les prioritats en els procediments d’accés als recursos 
públics.

Parar esment prioritària en el Servei d’Ajuda Familiar en la Llar a les 
famílies monomarentals i monoparentals amb menors en situacions 
d’especial dificultat.

Realització de cursos i tallers per a fomentar l’autoestima i el vincle 
afectiu familiar.

Reforçar les ajudes de menjador escolar.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2015-2018

Recolzar a les famílies en la cura i desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i intervenció 
en situacions de desprotecció de la infància
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Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
mitjançant la coresponsabilitat dels i de les cònjuges dins de la família i la 
coresponsabilitat de tots/es aquells que tenen la possibilitat de facilitar la 
conciliació.

Implicar a les diferents Administracions en iniciatives que faciliten la 
conciliació i coresponsabilitat, incrementen la flexibilitat i contribuïsquen 
a la racionalització d’horaris mitjançant la realització de fòrums i 
espais per al debat i la reflexió que afavorisquen un canvi cultural que 
contribuïsca a aquesta conciliació.

Reconeixement públic dels diferents programes de conciliació de la vida 
familiar d’entitats públiques i privades mitjançant la difusió en els mitjans 
municipals.

Fomentar l’obtenció del Certificat EFR (Empresa Familiar 
Responsable).

Promoure la creació i adequació d’espais vinculats als llocs de treball 
(escoles infantils, centres d’oci i esport, desenvolupament de serveis per 
a la cura de les persones depenents…) que faciliten la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral optimitzant l’ús de les instal·lacions existents i 
adaptant-les.

Posada en marxa de cursos de promoció de la participació i 
coresponsabilitat dels fills i les filles en les tasques domèstiques.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2015-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic 
són: Servei de Benestar Social, Servei d’Esports, Servei d’Educació, Servei 
d’Ocupació i Servei de Joventut.

Recolzar a les famílies en la cura i desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i intervenció 
en situacions de desprotecció de la infància
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Impulsar accions orientades a millorar el coneixement sobre els factors 
que incideixen en l’aparició de conductes violentes o delictives.

Realitzar estudis a través de l’Observatori de la Infància, Adolescència 
i la Joventut sobre els factors que incideixen en l’aparició d’aquestes 
conductes.

Reforçar la formació de les/els professionals que intervenen en la 
prevenció d’aquestes conductes.

 Edat: 3-18 / Període: 2015-2018

En l’àmbit familiar, ha de promoure’s el suport a famílies de menors 
d’edat en situació de conflicte social, a famílies víctimes de maltractament 
filio parental per part de menors i a les famílies víctimes de delictes 
comesos per menors d’edat.

Creació d’una unitat especialitzada per a menors de 14 anys en conflicte 
amb la llei per a evitar l’eventual judicialització i aconseguir taxes de 
reincidència zero entre les usuàries i els usuaris.

 Edat: Menors de 14 / Període: 2016-2018

Desenvolupar programes de prevenció del risc d’infracció social 
per part de menors d’edat, a més de programes educatius i d’atenció 
primerenca a les dificultats i conflictes socials reforçant l’acció de les 
famílies i les escoles per a evitar-ne les causes.

Ampliar la posada en marxa de programes de dinamització dels centres 
educatius en aquells en els quals encara no existisca. Aquests programes 
han de convertir el centre escolar en un centre sociocultural per a optimitzar 
l’explotació de les instal·lacions escolars per a la realització d’activitats 
extraescolars que integren a l’alumnat en programes inclusius.

Posada en marxa de programes de dinamització de la ciutadania activa a 
través d’associacions juvenils, musicals, falleres, etc.
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Ampliar l’oferta de tallers de prevenció de conductes violentes com a 
racisme, xenofòbia, homofòbia i lesbifòbia.

Activitats escolars a l’aire lliure per a promoure la bona convivència.

 Edat: 3-18 / Període: 2014-2018

Intensificar els esforços de lluita i prevenció de la violència de 
gènere.

Potenciar les múltiples campanyes d’informació i sensibilització contra la 
violència de gènere que ja es realitzen.

Reforçar l’oferta de tallers de prevenció de la violència de gènere que es 
realitzen en els centres educatius.

Suport psicològic a dones víctimes de violència de gènere i a les seues 
filles i fills.

 Edat: 13-35 / Període: 2014-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei de Benestar Social, Servei de Descentralització, Servei d’Educació, i 
Servei de Joventut.

Reforçar la prevenció i rehabilitació de la infància, l’adolescència i la 
joventut en situació de conflicte social i intensificar la prevenció de la 
violència
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Desenvolupar una major col·laboració i coordinació entre els 
sistemes educatiu i sanitari implicant a la joventut, les famílies 
i al professorat en el disseny, realització, seguiment i avaluació 
d’intervencions de promoció de la salut i prevenció de les malalties i 
els accidents.

Ampliar la participació de professionals de Ciències de l’Educació i la Salut 
en el desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut 
en els centres escolars.

Potenciar els programes escolars de prevenció de conductes addictives 
així com reforçar les escoles de mares i pares.

Realitzar programes per a promoure la salut emocional de la joventut en 
els centres i instal·lacions en contacte amb aquesta població incloent la 
prevenció.

Potenciar la realització en família d’activitats d’oci, culturals i esportives 
per a millorar la comunicació entre pares, mares i fills, i així evitar 
possibles problemes posteriors i promoure la salut a nivell integral de la 
joventut.
 
Organització de visites a les unitats hospitalàries de traumatologia i 
tetraplegia per a la visualització de les conseqüències de les conductes de 
risc, especialment relacionades amb el trànsit.

 Edat: 3-35 / Període: 2015-2018

Millorar els coneixements de la població jove sobre l’impacte 
dels trastorns de l’alimentació i la regulació dels horaris 
familiars i escolars en la salut i la qualitat de vida de les persones, 
així com els diferents problemes de salut que en el futur es poden 
derivar.

Adequar sobre la base de les necessitats existents l’oferta de cursos 
i tallers d’hàbits nutricionals saludables, dirigits a la població jove, 

Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació
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monitors/res de menjador, mares i pares, on a més es fomente el valor 
sociabilitzador del temps dedicat al menjar.

Fomentar la participació de les/els professionals de les Ciències de la Salut i 
l’Educació juntament amb els xiquets, les xiquetes i la joventut en les accions 
dirigides a conéixer la seua salut a través d’activitats de teatre inclusiu i 
activitats d’animació lectora sobre temàtiques relacionades amb la salut, 
realitzades als centres educatius, biblioteques públiques, associacions i 
entitats relacionades amb la infància, l’adolescència i la joventut.

Promoció d’hàbits de vida saludables que implique l’alimentació, el somni i 
l’activitat física.

Incloure en els cursos de formació per a mares i pares els continguts 
relacionats amb la importància de la regulació d’horaris en la llar, 
especialment durant els dies escolars per a establir pautes de conductes 
saludables davant l’oci, el somni, l’esport…

Incloure en les xarrades dirigides a escolars els continguts relacionats 
amb la importància del somni, la seua influència en la salut i el benestar.

 Edat: 3-24 / Període: 2014-2018

Promoure l’activitat física i esportiva com a font de salut física i 
psíquica, que permeta disminuir els índexs de sedentarisme, obesitat i 
sobrepés de les xiquetes, els xiquets i la joventut.

Establir mecanismes de reforços positius a l’alumnat per la realització 
periòdica de l’activitat física i/o l’esport instant els centres educatius i 
entitats esportives a donar reconeixements de tipus acadèmic i optar a 
altres reconeixements que ajuden a millorar les condicions de la pràctica 
esportiva.

Promoure l’esport en el pas de l’Educació Primària a la Secundària  
amb xarrades impartides per personal expert i esportistes 
professionals.

Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació
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Fomentar l’ús de la bicicleta com a manera de transport a través de 
campanyes de posada en valor i promoció del seu ús.

Millora i ampliació del carril bici.

Campanya de seguretat vial dirigida a conductores/s de vehicles a 
motor perquè preserven la seguretat de persones vianants, ciclistes i 
patinadores/és. Incloure en la campanya la informació necessària perquè 
les usuàries i els usuaris de les bicicletes preserven la seguretat de les 
persones vianants.

 Edat: 3-35 / Període: 2015-2018

Prevenció de conductes addictives.

Promoció de tallers per a la sensibilització de l’alumnat i professorat sobre 
els riscos de les conductes addictives.

Promoure les sinergies necessàries per a l’organització d’una Unitat 
Mòbil d’Informació Nocturna constituïda per un mediador/a social 
format/a al costat d’un /a agent dels cossos de seguretat de l’Estat 
(Policia Municipal, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil), un professional 
sanitari d’una associació voluntària (Creu Roja, Agrupació Municipal 
de Voluntàries/is de Protecció Civil…) i un representant de les 
associacions de barri. La unitat se situarà en zones d’oci amb una 
labor informativa sobre els riscos del consum en contextos d’abús 
i disposarà d’un protocol d’actuació. Podrà facilitar la realització 
voluntària del test d’alcoholèmia i drogues perquè el/la jove conega 
l’estat de les seues capacitats i prenga consciència del perjudici per a 
la seua salut.

Fomentar la preparació dels docents, especialment en el que té a veure 
amb prevenció per a identificar l’inici en les addiccions.

 Edat: 13-35 / Període: 2014-2018

Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació
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Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació

5

Promoure l’accés, aprofitament adequat, respectuós i segur de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per a millorar la qualitat de 
vida de la població.

Campanyes de formació per a la correcta alfabetització digital i difusió 
dels avantatges i beneficis del bon ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, ampliant l’oferta de tallers en aquells centres (CMJ…) en els 
quals en l’actualitat no es realitze.

Dotar d’una infraestructura wifi d’accés gratuït i de qualitat a Internet en 
la ciutat ampliant els accessos actuals.

Potenciar l’oferta de cursos de formació en els centres educatius dirigits a 
famílies, professorat i alumnat sobre l’ús segur i responsable de la Xarxa, 
impartits amb el suport de cibervoluntaris.
 
Implementar i difondre l’ús de les noves tecnologies per al 
coneixement del patrimoni cultural i publicitar les activitats que 
s’ofereixen en els museus i monuments de la ciutat (App’s; web; codis 
QR, etc.).

 Edat: 3-35 / Període: 2015- 2018

Fomentar la protecció de la infància en relació amb els mitjans de 
comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Realització de tallers d’anàlisi dels mitjans de comunicació i de les xarxes 
socials, tant per a escolars com per a famílies.

Ampliar l’oferta formativa dirigida a mares i pares sobre avantatges i 
inconvenients de les Tics així com prevenció de conductes addictives en 
relació a aquestes.

Campanya de sensibilització a les mares i els pares sobre el control 
de l’adequació dels continguts de la televisió i Internet a les edats 
corresponents de les seues filles i fills.
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Dotar d’un manual d’actuació que establisca programes de tutories 
freqüents entre pares-mares-professor/a-alumnat per a aquelles 
famílies que requerisquen un seguiment personalitzat en els casos de 
ciberbullying (assetjament online).

Ampliar l’oferta de tallers de prevenció del gruming (assetjament sexual 
online) que es realitza en els centres escolars.

 Edat: 3-16 / Període: 2015-2018

Generar hàbits que fomenten la salut sexual.

Ampliar l’oferta de tallers d’educació afectiu-sexual i planificació familiar 
per a previndre MTS (Malalties de Transmissió Sexual), embarassos 
no desitjats i el mal ús de la píndola de l’endemà. Vincular els Centres 
Municipals de Joventut com a seus de barri per a la realització d’aquests 
tallers.

Subscriure un conveni amb els Centres de Planificació Familiar, els Centres 
de prevenció del VIH, per a facilitar l’atenció accessible per districtes a les 
consultes de la joventut.

Fomentar la protecció de la salut sexual de les jóvens mitjançant revisions 
periòdiques ginecològiques de salut.

 Edat: 13-35 / Període: 2014-2018

Desenvolupar un sistema adequat d’informació i coordinació d’àrees 
relatives a salut mental, VIH i conductes addictives.

Desenvolupar programes de coordinació entre medicina general-salut 
mental i serveis socials i família, així com ampliar la difusió a la ciutadania 
dels recursos existents.

Augmentar la difusió de les activitats de la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes Addictives de l’Ajuntament de València.

Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació
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Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant 
amb accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial 
atenció als grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció 
un ús crític de les tecnologies de la informació i la comunicació

5

Difondre els recursos assistencials existents: centres socials de 
tractament de les addiccions i reinserció social, centres públics de 
desintoxicació, centres de dia o pisos tutelats, que compten amb 
l’atenció professional i les instal·lacions necessàries per a oferir un servei 
d’intervenció en matèria de drogodependències.

Realitzar activitats socioeducatives per a previndre la infecció per VIH.

 Edat: 3-35 / Període: 2014- 2018

Promoure la salut laboral orientada als diferents aspectes de la vida 
laboral que de forma conjunta produeix salut i benestar personal a la 
joventut.

Promoció de la salut en relació amb el lloc de treball.

Promoure la realització de tallers i campanyes de difusió relacionades 
amb l’adaptació al lloc de treball, salut laboral i prevenció de riscos 
laborals.

 Edat: 16-35 / Període: 2014- 2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic 
són: Servei de Benestar Social, Servei de Cultura, Servei d’Esports, Servei 
de Drogodependències, Servei d’Educació, Servei d’Innovació, Servei de 
Joventut, Servei de Policia Local, Servei de Tecnologia de la Informació i la 
Comunicació, Servei de Trànsit i Servei de Sanitat.
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Garantir l’accés i la participació de la joventut en els recursos i serveis 
culturals de la ciutat.

Establir acords entre l’Administració Pública, entitats
públiques i privades i associacions culturals per a aconseguir
acostar a la joventut la cultura de la nostra ciutat mitjançant la 
promoció d’activitats culturals en col·legis, instituts i
universitats.

Millorar la difusió de l’oferta d’activitats per a jóvens amb la finalitat 
d’augmentar la participació de la joventut en les activitats culturals de la 
ciutat.

Reforçar una oferta de preus reduïts per a l’accés la població jove a les 
activitats culturals.

Fomentar el turisme juvenil mitjançant la col·laboració entre entitats 
públiques i privades vinculades al sector turístic, amb l’objectiu de 
potenciar l’oferta per a la joventut.

Traslladar a l’exterior les activitats dels museus per a acostar l’oci cultural 
a col·lectius amb dificultats d’accés als museus i monuments (maletes 
didàctiques, etc.).

 Edat: 3-35 / Període: 2015-2018

Protegir, conservar i promocionar els trets col·lectius característics 
del patrimoni cultural valencià i la identitat col·lectiva entre la 
joventut.

Realitzar amb caràcter periòdic jornades de promoció de la cultura 
valenciana en els col·legis, instituts i universitats.

Augmentar la presència de l’ús del valencià en les activitats culturals de la 
ciutat.

Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut
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Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut

6

Difondre els valors patrimonials, històrics i culturals de la nostra societat 
entre la infància i la joventut a través d’un discurs expositiu apropiat en 
els museus i monuments. 

Posar en valor el patrimoni cultural material i immaterial i garantir-ne la 
transmissió a les generacions futures.

 Edat: 3-35 / Període: 2015- 2018

Crear les condicions perquè cada persona puga desenvolupar les 
seues capacitats creatives i innovadores al servei de la societat i del 
desenvolupament personal.

Identificar els immobles de patrimoni públic i privat que poden ser 
susceptibles de satisfer les demandes d’espais per al desenvolupament 
creatiu de la joventut.

Establir sinergies per a l’adequació d’infraestructures públiques i privades 
en espais multiusos que promoguen i recolzen les expressions artístiques 
de la joventut: locals per a assaig d’agrupacions musicals, realització de 
concerts, monòlegs, teatre, dansa i musicals, exposicions d’art, club de 
lectura, curts de cinema…

Premiar la capacitat creativa i innovadora de la joventut mitjançant 
incentius econòmics i professionals que els proporcionen experiències 
laborals.

Impulsar l’ús d’espais expositius per a donar cabuda a la difusió de l’obra 
d’artistes jóvens.

Impulsar des dels museus àrees per a l’expressió gràfica d’artistes que 
utilitzen l’espai urbà.

Dissenyar activitats en els museus i monuments dedicades a 
despertar i afermar vocacions artístiques, científiques i culturals 
entre la joventut.
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Incentivar el desenvolupament artístic, científic i cultural per mitjà de 
premis i convocatòries específiques per a valors nous.

 Edat: 18-35 / Període: 2016- 2018

Potenciar espais d’opinió sobre l’oferta de cultura destinada a la 
joventut

Captar les preferències culturals de la població jove en la planificació 
de l’oferta de cultura de la ciutat mitjançant la realització de trobades o 
fòrums d’opinió.

Impulsar la participació activa de la joventut i personal docent en el 
disseny d’activitats curriculars, culturals i d’oci en la programació dels 
museus i monuments.

 Edat: 13-35 / Període: 2015-2018

Promoure alternatives d’oci positiu, evitant l’hegemonia de pràctiques 
que causen perjudici a la joventut i fomentant en ella els valors prosocials 
com a factors de prevenció d’addiccions.

Promoure l’“oci de barri” fent ús de les instal·lacions municipals 
pròximes.

Establir mecanismes de reforç positiu en educació per la participació 
“periòdica” en alguna activitat cultural instant als centres educatius a 
donar reconeixements de tipus acadèmic.

Fomentar l’aprofitament d’infraestructures dels centres educatius fora 
de l’horari escolar mitjançant el programa de dinamització dels centres 
educatius que convertisca el centre escolar en un centre sociocultural, 
que optimitze l’explotació de les instal·lacions escolars per a la realització 
d’activitats extraescolars que integren a l’alumnat en programes 
inclusius.

Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut
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Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut

6

Increment de campionats “joc net” en els quals qui participa gaudeix 
per la realització de l’activitat (futbol, bàsquet, escacs…) i pel clima 
d’esportivitat que es crea.

Configurar una Guia de Recursos i Agenda Cultural de la ciutat per 
a difondre al teixit social, que siga accessible a través del Punt 
Únic d’Informació, de la web municipal i dels Centres Municipals de 
Joventut.

Recolzar les associacions capacitades per a realitzar activitats 
d’oci i cultura, amb jóvens dels barris, com ara societats musicals, 
associacions juvenils, falles, federació de veïnes/us, associacions 
excursionistes, etc., mitjançant ajudes, cessió d’espais, 
reconeixements…

 Edat: Menors de 35 / Període: 2015-2018

Fomentar l’activitat fisicoesportiva afavorint l’accés en
igualtat de condicions i com a element de sociabilització i realització 
personal.

Fomentar l’esport entre la infància i la joventut, especialment en les 
xiquetes des d’edats primerenques posant l’accent en el pas de l’Educació 
Primària a la Secundària, acostant a dones esportistes valencianes a les 
aules per a reduir l’abandó femení en l’esport i el diferencial entre xiques i 
xics.

Introduir la pràctica esportiva sense connotacions de gènere i sense 
diferenciar entre esports típicament masculins o femenins, fomentant 
des d’edats primerenques equips mixts en totes les modalitats 
esportives.

Difondre o publicitar la imatge de dones esportistes entre gent jove.

Oferir tarifes reduïdes per a les activitats esportives municipals a la 
joventut.
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Fomentar la pràctica d’esports menys practicats pel teixit social (com el 
patinatge en línia, pilota valenciana, etc.).

Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals per part dels col·legis 
en hores lectives per a la realització de les classes d’educació física.

Promoure la realització d’activitats esportives extraescolars en els 
centres educatius de manera coordinada amb les federacions de clubs 
esportius.

 Edat: 13-35 / Període: 2015-2018

Incentivar a les associacions per a la inclusió d’activitats  
culturals i esportives. 

Recolzar mitjançant ajudes a les associacions que realitzen activitats 
dirigides a la joventut i que incloguen en la seua programació activitats 
culturals i esportives.

Cessió d’espais esportius municipals a associacions de barri que realitzen 
activitats dirigides a la joventut.

Utilitzar els museus i monuments com un instrument dinamitzador de 
les activitats culturals del barri, interactuant amb col·legis, associacions 
culturals i juvenils del seu entorn immediat.

 Edat: 13-35 / Període: 2014-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei de Cultura, Servei d’Esports, Servei de Descentralització, Servei 
d’Educació, Servei d’Ocupació, Servei d’Innovació, Servei de Joventut, 
Servei de Patrimoni.
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Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar 
les polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la 
joventut
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Incentivar aquelles actituds i comportaments que desenvolupen 
l’empreniment i la creativitat de la joventut.

Fomentar la preparació general de la joventut en el desenvolupament de 
projectes professionals propis, mitjançant la realització de cursos, tallers i 
jornades sobre empreniment i l’autoocupació.

Introduir l’empreniment com una opció en les oficines d’orientació laboral 
de la ciutat.

Incentivar l’empreniment entre jóvens mitjançant ajudes i incentius als 
seus a projectes.

Impulsar el mentoring mitjançant la realització de trobades entre jóvens 
recentment titulats amb professionals amb experiència amb l’objectiu de 
generar un espai d’orientació pel que fa al món laboral.

Dur a terme un programa public-privat que incentive la creativitat 
mitjançant concursos que impulsen la posada en marxa dels projectes de 
creació de negocis innovadors.

Integrar els recursos d’orientació i inserció laboral de la joventut, 
l’empreniment i el treball autònom a través d’una oficina
d’informació.

Realitzar campanyes d’informació, assessorament i tutelatge per a 
fomentar el relleu generacional en determinats sectors de la ciutat.

Fomentar l’empreniment dins de l’Educació Primària i Secundària.

Premiar els projectes personals que impliquen actituds i comportaments 
que desenvolupen l’empreniment i la creativitat de la joventut.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018

Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per a afavorir 
la inserció laboral de la joventutw
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Suport i foment a la cultura de la innovació.

Potenciar els centres de recursos empresarials (vivers, Hubs, 
makerspaces, coworking, etc.) per a la posada en marxa de projectes 
professionals que necessiten un espai de treball en el qual situar el negoci 
o en el qual treballar i crear els productes de venda.

Impulsar la nova cultura “Faça-ho vosté mateix” basada en el corrent de 
l’economia de creativitat.

Augmentar les ajudes a la joventut amb un projecte personal i 
professional innovador.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018

Impulsar polítiques públiques de creació de llocs de treball entre 
la població jove que permeten la incorporació real al mercat laboral i 
possibiliten la seua emancipació.

Difondre els programes de incentius a la contractació de persones joves 
per potenciar la seva aplicació.

Disminuir la precarietat laboral amb incentius a la contractació indefinida.

Potenciar els convenis amb entitats privades per a incentivar la 
contractació jove mitjançant la participació amb l’Administració Pública en 
la càrrega salarial.

Campanyes de divulgació dels drets i deures de la joventut en la seua 
incorporació al món laboral.

Impulsar la creació de llocs de treball en entorns vulnerables o barris que 
requerisquen rehabilitació com a font d’ocupació per a jóvens.

Reafirmar el compromís de les entitats adherides a l’Estratègia 
d’Empreniment i Ocupació Jove del Govern seguint les directrius europees 

Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per a afavorir 
la inserció laboral de la joventut
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Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per a afavorir 
la inserció laboral de la joventut

7

respecte a la Garantia Juvenil.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018

Oferir un servei integrat d’orientació i transició al mercat de treball 
que facilite l’orientació laboral, el desenvolupament de competències 
i l’augment de l’empleabilitat de la joventut. Amb especial atenció a la 
joventut que es puga veure afectada per diferents situacions d’exclusió 
social o en risc d’estar-ho (col·lectius amb discapacitat, aturades/ts de 
llarga durada, minories ètniques, dèficit formatiu, etc.).

Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents 
serveis vinculats.

Punt Únic d’Informació que establisca xarxes de connexió entre els 
diferents serveis implicats per a poder oferir assessorament actualitzat 
a la joventut interessada sobre com potenciar la seua empleabilitat per a 
facilitar el seu accés al món laboral, així com potenciar el seu currículum 
mitjançant formació.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018

Implicar al món empresarial i a altres agents socials en l’augment de 
l’empleabilitat de la joventut engegant reunions i fòrums periòdics en els 
quals es reforce la connexió entre el món de les empreses, la població jove 
i el sistema educatiu.

Potenciar trobades entre empreses i jóvens demandants d’ocupació a 
través de fòrums i taules sectorials.

Impulsar la trobada periòdica entre la joventut, les Administracions 
Públiques, associacions d’empresàries/is de València i altres agents 
socials per a debatre sobre possibles solucions que fomenten l’ocupació i 
autoocupació juvenil.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018 
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Fomentar la realització de pràctiques en empreses i Administracions 
per a un major nombre d’estudiants des d’abans de la finalització dels seus 
estudis.

Ampliar l’oferta de pràctiques formatives per a universitàries/is i 
estudiants de Graus Formatius en l’Administració Pública i les empreses.

 Edat: 16-24 / Període: 2015-2018

Foment de la internacionalització de la joventut i la mobilitat a 
nivell europeu.

Facilitar la recerca de treball, la tramitació per a la mobilitat i promoure 
competències en idiomes a través del Punt Únic d’Informació, els Centres 
Municipals de Joventut i els serveis existents d’orientació a l’ocupació.

Promoure pràctiques laborals remunerades en l’estranger mitjançant 
convenis amb empreses, universitats i administracions estrangeres.

Fomentar programes d’estudis a Europa.

Difondre les plataformes online de trobada entre ofertes de treball en 
l’estranger i demandants jóvens a través del Punt Únic d’Informació i els 
Centres Municipals de Joventut, i instar als diferents serveis d’orientació 
d’ocupació a treballar en aquesta línia.

 Edat: 16-35 / Període: 2015-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei de Benestar Social, Servei d’Educació, Servei d’Ocupació, Servei 
d’Innovació, Servei de Joventut.
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Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per a afavorir 
la inserció laboral de la joventut
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Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme

8

Propiciar un acostament de l’Administració a la població jove, 
per a conéixer-ne les opinions, expectatives, necessitats i promoure 
en elles/ells i amb elles/ells una major implicació en els assumptes 
públics.

Campanya de difusió en els Centres Municipals de Joventut, per a 
promoure l’acostament i la participació de la joventut en aquests 
centres.

Promoure trobades periòdiques entre els responsables municipals 
de joventut amb les/els representants de les associacions juvenils i 
jóvens de la ciutat per a atendre les seues inquietuds, establir canals de 
col·laboració i informar de les activitats de l’Ajuntament.

Promoure la filosofia del Govern obert, que impulse la transparència, 
participació i col·laboració fent participes en el procés de presa de 
decisions a la ciutadania, particularment a la joventut. 

Difusió i promoció dels espais online existents on la joventut puga 
expressar les seues necessitats, aspiracions i inquietuds.

Posar en valor l’opinió de la infància en la programació dels temes que 
afecten esta població.

Campanya de difusió dels canals de participació juvenil (consells escolars, 
consells d’alumnes, associacions, òrgans de participació universitària, 
Consell de la Joventut de València).

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2018

Fomentar la participació i el voluntariat.

Posada en marxa d’un programa de xarrades i dinàmiques en Centres 
Educatius i Centres Municipals de Joventut per a donar a conéixer el món 
associatiu, fomentar la participació juvenil, el voluntariat i reforçar la 
consciència de ciutadania activa.
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Campanya de difusió en els centres educatius dels beneficis 
socials i personals de l’associacionisme entre les persones jóvens 
no participatives com a mitjà per a aconseguir millores de manera 
conjunta i pacífica.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2018

Recolzar el teixit social associatiu juvenil.

Recolzar el paper mediador i orientador que pot realitzar el Consell de la 
Joventut de València per a assistència i assessorament a les agrupacions 
interessades a formar una associació juvenil.

Enfortir el paper del Consell de la Joventut de València com a interlocutor 
entre la joventut i l’Administració.

Realització de tallers/jornades per a potenciar la responsabilitat cívica de 
les usuàries i usuaris de les associacions.

Concedir ajudes per al desenvolupament de la seua activitat a les 
associacions de jóvens en reconeixement a la seua trajectòria.

Potenciar els Centres Municipals de Joventut com a finestra d’informació 
relacionada amb l’associacionisme.

Facilitar la utilització de les instal·lacions dels Centres Municipals de 
Joventut a les associacions juvenils dels barris.

Campanya de difusió dels recursos que ofereix en matèria 
d’infraestructures la Regidoria de Joventut a les associacions (Hotel 
d’Associacions…).

 Edat: Menors de 35 / Període: 2014-2018

Fomentar l’associacionisme entre grups de població en situació de 
risc d’exclusió social.

Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme
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Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme

8

Potenciar la participació dels Centres Municipals de Joventut en els plans 
d’inclusió social que es duen a terme en els barris.

Promoure la cooperació de les organitzacions que realitzen activitats 
dirigides a jóvens en situació de risc d’exclusió social per a la seua inclusió 
social a través de les Taules de Solidaritat.

 Edat: Menors de 35 / Període: 2015- 2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei de Benestar Social, Servei d’Esports, Servei de Descentralització, 
Servei de Joventut.
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Promoure les condicions òptimes per a l’accés de la població jove a 
l’habitatge.

Potenciar els recursos existents que fomenten la mediació entre jóvens 
i arrendadors per a facilitar-los l’accés a un habitatge digne a preus 
assequibles

Augmentar la difusió i reforçar els programes de convivència entre 
jóvens, famílies i persones majors en els quals es compartisca habitatge i 
companyia, prenent com a referència el banc del temps.

Dissenyar un programa d’ajudes econòmiques al lloguer jove, en el 
qual s’inclouen incentius als propietaris pel lloguer de l’habitatge a la 
joventut.

Establir un pla de rehabilitació d’habitatges de col·laboració pública-
privada per a posterior lloguer juvenil.

Facilitar les condicions perquè la joventut puga accedir a habitatges de 
protecció pública en lloguer.

 Edat: 18-35 / Període: 2016-2018

Suport a persones emancipades en precarietat.

Facilitar el lloguer de rendes baixes per als col·lectius emergents en 
situació de precarietat.

Incrementar la difusió dels canals existents de mediació entre 
famílies jóvens i entitats financeres per a reorientar les condicions 
hipotecàries.

 Edat: 18-35 / Període: 2014-2018

Promoure l’establiment de fórmules de cooperació pública-privada per 
a facilitar l’accés a l’habitatge.

Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge
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Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge
9

Impulsar trobades entre professionals del sector públic i privat per 
a identificar fórmules de cooperació que faciliten l’accés del jove a 
l’habitatge i dissenyar programes d’execució d’aquestes fórmules.

 Edat: 18-35 / Període: 2016

Promoure l’habitabilitat, sostenibilitat i la dinamització dels 
barris per a convertir-los en espais de convivència i evitar la seua 
degradació. 

Campanya de conscienciació ciutadana per a mantenir la neteja en la via 
pública, així com incrementar la neteja i els espais per al reciclatge allí on 
siga necessari.

Adequar la il·luminació de cada espai a les seues necessitats i millorar la 
seguretat en la via pública.

Revisar les zones de trànsit concorregut com els accessos als 
instituts i col·legis, en cas necessari millorar la senyalètica, estudiar la 
implementació de Zones 30, i ampliar les “Rutes Segures al Col·le” a tots 
els barris de la ciutat.

Millorar les infraestructures públiques del barri: voreres, calçades.

Millorar les instal·lacions dels centres educatius, així com el seu 
manteniment.

Conrear la sostenibilitat incrementant les activitats de conscienciació 
per a la conservació del nostre entorn: previndre incendis, evitar la 
contaminació per a controlar l’efecte hivernacle, evitar la destrucció de la 
capa d’ozó, promoure la reforestació, posada en valor de la flora i fauna 
autòctones, potenciar el consum responsable i ecològic, etc.

Fomentar, en coordinació amb el Consell Agrari de València, la utilització 
d’espais per a la creació d’horts urbans, que puguen ser explotats també 
per jóvens, i que tinguen per objectiu l’autoconsum.
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Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge
9

Dotar als barris amb necessitats d’espais esportius dels equipaments 
necessaris que permeten la pràctica esportiva.

Millorar l’oferta d’oci infantil i juvenil en els barris incrementant les 
activitats als centres municipals de Joventut.

 Edat: 3-35 / Període: 2015-2018

Els Serveis Municipals responsables en aquest Objectiu Estratègic són: 
Servei d’Enllumenat, Servei de Benestar Social, Servei d’Educació, Servei 
d’Esports, Servei de Joventut, Servei de Medi Ambient, Servei d’Obres 
d’Infraestructura, Servei de Patrimoni, Servei de Pedanies, Servei de 
Residus Sòlids, Servei de Trànsit i Servei d’Urbanisme.
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5.2. TRANSVERSALITAT DE LES ACCIONS

EIX TRANSVERSAL 1. Igualtat d’oportunitats

 1
Promoure la investigació i el coneixement sobre la situació de la infància, 
l’adolescència i la joventut

 2
Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats

 3
Recolzar les famílies en la cura i el desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i la intervenció en 
situacions de desprotecció de la infància

 4
Reforçar la prevenció i la rehabilitació de la infància, l’adolescència i la joventut en 
situació de conflicte social i intensificar la prevenció de la violència

 6
Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar les 
polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut

 8
Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme

 9
Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge
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Objectiu 
Estratègic
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EIX TRANSVERSAL 2. Informació i difusió

 1
Promoure la investigació i el coneixement sobre la situació de la infància, 
l’adolescència i la joventut

 2
Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats

 3
Recolzar les famílies en la cura i el desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i intervenció en 
situacions de desprotecció de la infància

 5
Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant amb 
accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial atenció als 
grups més vulnerables, a més d’impulsar a manera de prevenció un ús crític de les 
tecnologies de la informació i la comunicació

 6
Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar les 
polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut

 7
Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per afavorir la inserció 
laboral de la joventut
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EIX TRANSVERSAL 3. Formació i prevenció

 2
Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats

 3
Recolzar les famílies en la cura i el desenvolupament de les seues filles i fills, 
especialment en els casos d’exclusió social, i enfortir l’atenció i intervenció en 
situacions de desprotecció de la infància

 4
Reforçar la prevenció i rehabilitació de la infància, l’adolescència i la joventut en 
situació de conflicte social i intensificar la prevenció de la violència

 5
Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant amb 
accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial atenció als 
grups més vulnerables, així com impulsar a manera de prevenció un ús crític de les 
tecnologies de la informació i la comunicació

 6
Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu, potenciar les 
polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut

 7
Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per afavorir la inserció 
laboral de la joventut
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La implementació del Pla Jove de la ciutat de València, amb els seus diversos objec-
tius estratègics, comporta un repte de gran complexitat en el qual conflueixen una 
gran diversitat d’institucions i agents socials, que fa necessari establir uns meca-
nismes de coordinació de les seues mesures i accions amb la finalitat de garantir-ne 
l’adequada posada en marxa, el desenvolupament i l’avaluació.

Amb la finalitat de possibilitar l’esmentat procés d’implementació, desenvolupa-
ment i avaluació del Pla Jove, aquest capítol exposa les funcions i el sistema de 
funcionament de tres òrgans l’aportació dels quals es considera necessària per a la 
seua bona marxa: la comissió interàrees del Pla Jove, L’Oficina Tècnica del Pla Jove i 
l’Observatori de la Infància, l’Adolescència i la Joventut de la ciutat de València.

6.1. COMISSIÓ INTERÀREES
La Comissió Interàrees és l’òrgan encarregat de liderar l’engegada del Pla Jove i ga-
rantir el compliment dels objectius, mitjançant l’impuls dels necessaris mecanismes 
de coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de les administraci-
ons municipal, autonòmica i nacional, així com amb altres institucions i entitats els 
àmbits de les quals d’actuació tinguen a veure amb les diferents àrees temàtiques 
abordades en el present Pla Jove. Aquesta comissió deu així mateix realitzar una va-
loració del procés d’execució del Pla, examinant el grau d’implementació i èxit de les 
diferents mesures i accions que ho compon, per a això comptarà amb la informació 
que a aquest efecte elabore l’Oficina Tècnica del Pla, a la qual es farà al·lusió en el 
següent apartat. La Comissió Interàrees emetrà un informe bianual sobre el grau 
d’execució i avaluació del Pla Jove sobre la base dels indicadors que s’inclouen en 
l’últim apartat d’aquest capítol, l’obtenció del qual serà a càrrec de l’Observatori de 
la Infància, l’Adolescència i la Joventut de la ciutat de València la creació de la qual ha 
estat proposada en el present Pla.

Este òrgan donarà compte a la Comissió de Seguiment del Pla Jove, constituïda per 
acord plenari de l’Ajuntament, de la posada en marxa, desenvolupament i avaluació 
del Pla.

La Comissió interàrees estarà integrada per representants de les diferents depar-
taments, regidories, serveis i seccions de les Administracions Públiques implicades 
en les diverses mesures i accions del Pla Jove, així com per representants de les di-
verses institucions i entitats socials que constituïsquen una referència per la seua 
dedicació a la infància, l’adolescència i la joventut en la societat valenciana. Dins de 
la Comissió interàrees s’integraran les persones responsables de l’Oficina Tècnica i 
l’Observatori de la Infància, l’Adolescència i la Joventut.
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6.2. OFICINA TÈCNICA
L’Oficina Tècnica va ser creada per a coordinar les tasques de confecció del Pla Jove. 
Aquesta Oficina s’encarregarà de la secretaria tècnica del Pla Jove, la qual cosa impli-
ca la dinamització, posada en marxa i coordinació quotidiana de les diverses mesures 
i accions del Pla, especialment aquelles que concernisquen i de les que siguen res-
ponsables els diferents serveis i seccions de l’Ajuntament de València. L’Oficina Tèc-
nica ha de garantir el desplegament de les mesures i accions del Pla en coordinació 
amb les diferents instàncies administratives i entitats socials implicades en el Pla i 
també s’encarregarà dels aspectes relacionats amb la comunicació interna i externa 
del Pla. L’Oficina està composta per personal del Servei de Joventut de l’Ajuntament.

6.3.  L’OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA,  
L’ADOLESCÈNCIA I LA JOVENTUT

Durant el procés d’investigació i elaboració del Pla Jove s’han pogut detectar proble-
mes relacionats amb la informació disponible sobre la infància, l’adolescència i la jo-
ventut de la ciutat de València. És per això que dins de l’Objectiu Estratègic número 
1 ja s’ha proposat la creació d’un Observatori de la Infància, l’Adolescència i la Joven-
tut que haurà d’instar i requerir les diferents instàncies administratives (municipals 
o no) perquè proporcionen informació quantitativa i qualitativa sobre la població 
objecte del Pla amb el màxim grau de desagregació possible. Tant els processos de 
planificació com l’avaluació de les accions implementades requereixen informació 
idònia i fiable, amb una segmentació per edats adequada.

L’Observatori de la Infància, l’Adolescència i la Joventut estarà encarregat d’obtenir 
i actualitzar la informació relativa al sistema d’indicadors del Pla, (vegeu en el se-
güent apartat), d’acord amb les dimensions i els àmbits del pla que permetrà avaluar 
el grau de consecució dels objectius i reorientar el Pla en funció dels canvis que es 
produïsquen en la societat. La informació amb què treballarà l’Observatori proce-
dirà en primer lloc dels múltiples registres ja existents, però tindrà capacitat per a 
generar informació nova a partir de les necessitats de planificació i de les accions 
implementades com a part de desenvolupament del Pla Jove.

Aquest Observatori s’integrarà per una persona de l’Oficina Tècnica, una persona 
del Servei d’Estadística municipal i una persona amb formació i coneixements en 
aquest camp.

6.4. AVALUACIÓ I SISTEMA D’INDICADORS
L’avaluació del Pla Jove tindrà com a objectiu fer un seguiment del procés d’imple-
mentació i desenvolupament d’aquest. Més concretament, els objectius d’avaluació 
es referiran al grau d’implementació de les mesures i les accions projectades, així 
com a la manera i forma en què s’està desenvolupant l’esmentada implementació. 
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Addicionalment, l’avaluació del Pla haurà d’arreplegar també mesuraments sobre 
l’impacte que les diferents mesures i accions tenen en la població objecte del ma-
teix. Tot això permetrà analitzar de manera objectiva la situació del Pla i promoure 
els ajustos necessaris.

Com ja s’ha assenyalat, l’Observatori de la Infància, l’Adolescència i la Joventut serà 
l’òrgan encarregat d’obtindre i gestionar la informació requerida pel sistema d’indi-
cadors del Pla, per a això podrà el suport de l’Oficina Tècnica del Pla. Una part relle-
vant de la informació és de caràcter sociodemogràfic i la seua elaboració correspon 
al Servei d’Estadística del mateix Ajuntament de València. Altres indicadors són de 
caràcter específic i per a la seua obtenció serà necessària la participació de diverses 
instàncies administratives.

Atesa l’amplitud de temes abordats pel Pla així com la complexitat pròpia dels pro-
cessos d’avaluació, cal establir-hi un sistema d’indicadors que oferisquen una infor-
mació el més concreta possible sobre l’impacte de les mesures i accions del Pla en la 
població a la qual va dirigit.

Al marge d’una llista d’indicadors generals, tot seguit es presenten els indicadors 
corresponents a cadascun dels nou objectius estratègics del Pla Jove.

6.4.1. Indicadors generals
•	 Població menor de 35 anys per sexe i subgrups d’edat1.
•	 Població menor de 35 anys per sexe, subgrup d’edat i tipus de discapacitat 

o limitació.
•	 Població menor de 35 anys segons tipus de nucli familiar, per subgrup 

d’edat i sexe.
•	 Població menor de 35 anys que rep atenció en els recursos socials 

municipals segons el tipus d’atenció i les característiques de la persona.
•	 Nombre de llars amb població menor de 35 anys segons la grandària de la 

llar i la composició.
•	 Formes de convivència en menors de 35 anys.
•	 Nombre de naixements i taxa de natalitat per any.
•	 Nombre de naixements per edat de la mare.
•	 Nombre de naixements en funció de la nacionalitat de la mare.
•	 Persones nascudes de mares estrangeres en funció de la nacionalitat de la 

mare.
•	 Nombre de defuncions i taxa de mortalitat en menors de 35 anys per sexe i 

subgrup d’edat.
•	 Principals causes de mortalitat en menors de 35 anys per sexe i subgrup 

d’edat.

1 Sempre que no es mencione una agrupació diferent, els subgrups d’edat a què es fa referència són: de 0 a 2 
anys, de 3 a 12 anys, de 13 a 24 anys i de 25 a 35 anys.
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•	 Població estrangera entre la població menor de 35 anys per sexe, subgrup 
d’edat i nacionalitat.

•	 Altes i baixes per emigració i immigració per sexe i grups d’edat.
•	 Nombre de llars d’un sol adult segons sexe i edat de l’adult i que conviuen 

amb menors.

6.4.2. Indicadors relatius als Objectius Estratègics

 1
Promoure la investigació i el coneixement sobre la situació de la infància, 
l’adolescència i la joventut

•	 Nombre d’estudis fets i difosos que continguen informació sobre població 
menor de 35 anys dirigits a millorar el coneixement sobre la infància, 
l’adolescència i la joventut de la ciutat de València.

•	 Nombre d’àrees municipals de les quals hi ha informació estadística 
disponible, que ofereixen dades i informació estadística referida a la 
població menor de 35 anys desagregada en subgrups.

•	 Nombre de butlletins estadístics editats sobre la situació de la infància, la 
joventut o l’adolescència en la ciutat de València.

•	 Nombre de pràctiques impulsades a nivell local coherents amb els valors i 
principis expressats en la Convenció sobre els Drets del Xiquet.

 2
Garantir una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats

•	 Proporció d’alumnat que promociona en Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat i Cicles formatius per sexe i curs sobre la població avaluada.

•	 Alumnat que sol·licita i rep beques de menjador per sexe i nacionalitat.
•	 Alumnat que sol·licita i rep el Xec Escolar.
•	 Alumnat d’educació infantil i secundària en centres ordinaris amb 

necessitats educatives especials.
•	 Proporció de centres escolars integrats en la Plataforma de comunicació del 

centre educatiu amb mares i pares i resta d’institucions implicades.
•	 Nombre d’activitats d’orientació en la transició al mercat de treball o als 

estudis postobligatoris realitzades.
•	 Nombre d’activitats de formació i reciclatge de joves amb menor nivell 

educatiu o que prèviament van abandonar els seus estudis.
•	 Estudiants universitàries/is entre 18 i 35 anys que combinen els seus 

estudis amb el treball.

Objectiu 
Estratègic
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 3
Recolzar les famílies en la cura dels seus fills/es, especialment en els casos 
d’exclusió social i enfortir l’atenció i la intervenció en situacions de desprotecció de 
la infància

•	 Estimació del nombre de llars on tots els seus membres estan en atur o 
no tenen cap persona activa i nombre de menors afectats.

•	 Nombre de llars amb presència d’un menor i nombre mitjà de menors per llar.
•	 Nombre de llars amb persones menors d’edat en situacions de 

discapacitat.
•	 Nombre de persones ateses pels diferents programes de serveis socials 

per edat i sexe.
•	 Nombre d’activitats formatives relacionades amb el suport a l’exercici de 

les responsabilitats familiars.
•	 Nombre d’iniciatives orientades a facilitar la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral dutes a terme des de les diferents àrees 
municipals.

 4
Reforçar la prevenció i rehabilitació de la infància, l’adolescència i la joventut en 
situació de conflicte social i intensificar la prevenció de la violència

•	 Nombre d’adopcions i acolliments de menors a l’any.
•	 Nombre de menors víctimes de violència en l’àmbit familiar.
•	 Nombre de denúncies per agressions sexuals a menors d’edat 
•	 Nombre de morts per suïcidi en població menor de 35 anys d’eda.
•	 Nombre de menors enjudiciats segons mesures imposades en sentència.
•	 Nombre de menors enjudiciats per procediment i situació.
•	 Nombre de causes registrades a l’any en el Jutjat de Menors.
•	 Nombre d’activitats de formació realitzades amb professionals de la 

prevenció de les conductes violentes.
•	 Nombre d’activitats de dinamització fetes als centres educatius per tal de 

previndre les infraccions socials per part de menors.
•	 Nombre d’activitats de prevenció del racisme i la xenofòbia.
•	 Nombre de centres escolars que permeten l’ús de les seues instal·lacions 

per part de l’alumnat al marge de l’horari escolar.

 5
Promoure la salut integral de la infància, l’adolescència i la joventut tant amb 
accions preventives com de rehabilitació i que presten una especial atenció als 
grups més vulnerables, com també impulsar a manera de prevenció un ús crític de 
les tecnologies de la informació i la comunicació

•	 Autopercepció de salut en joves de 16 a 35 anys.
•	 Incidència de morbiditat crònica entre 16 i 35 anys d’edat.
•	 Limitacions per a valer-se en la vida quotidiana en joves de 16 a 35 anys.
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•	 Consum de tabac segons sexe en joves de 16 a 35 anys.
•	 Població que practica activitat física per sexe en població de 16 a 35 anys 

d’edat.
•	 Assistència a revisions mèdiques amb periodicitat anual en joves de 16 a 35 

anys.
•	 Índex de massa corporal, sobrepès i obesitat per sexe en població de 16 a 

35 anys d’edat.
•	 Consum d’alcohol en població de 16 a 35 anys en funció de sexe.
•	 Persones amb certificat de minusvalidesa per tram d’edat.
•	 Casos de drogodependència segons sexe i edat.
•	 Interrupcions voluntàries de l’embaràs per edat.
•	 Víctimes en accident de trànsit segons sexe i edat.
•	 Pautes d’alimentació en la població jove.
•	 Nombre d’altes hospitalàries per edat.
•	 Temps destinat al son en població menor de 35 anys.
•	 Persones entre 11 i 35 anys contagiades i ateses per Malalties de 

Transmissió Sexual MTS.
•	 Activitats sobre educació sexual i prevenció de Malalties de Transmissió 

Sexual MTS fetes als centres educatius.
•	 Iniciatives de coordinació entre els sistemes educatiu i sanitari dutes a 

terme.
•	 Nombre d’activitats de millora dels coneixements de la població sobre 

l’impacte dels trastorns de l’alimentació i la regulació dels horaris familiars i 
escolars en la salut.

•	 Nombre xarrades i tallers sobre nutrició, higiene, somni o hàbits de vida 
saludables fets als centres escolars.

 6
Afavorir i fomentar el desenvolupament de models d’oci positiu i potenciar les 
polítiques culturals i esportives dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut

•	 Nombre de llars amb presència de menors que tenen ordinador.
•	 Nombre de llars amb presència de menors que disposen d’accés a Internet.
•	 Població jove inscrita en les escoles esportives municipals.
•	 Nombre d’espais per a jocs infantils.
•	 Mitjana de temps diari dedicat a la pràctica esportiva i activitats a l’aire lliure 

entre la població jove.
•	 Mitjana de temps diari dedicat al joc entre la població jove.
•	 Mitjana de temps diari dedicat als mitjans de comunicació entre la població 

jove.
•	 Mitjana de temps diari destinat a la lectura entre la població jove.
•	 Proporció de l’alumnat escolaritzat en línies d’educació en valencià segons 

sexe, edat i procedència.
•	 Nombre d’infraestructures públiques i privades destinades al 
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desenvolupament de capacitats creatives i innovadores al servei de la 
joventut.

•	 Nombre de centres educatius que permeten l’ús de les seues instal·lacions 
esportives per part de l’alumnat fora de l’horari lectiu.

•	 Nombre d’activitats realitzades para a promocionar l’activitat 
fisicoesportiva en la transició de l’Educació Primària a la Secundària.

•	 Nombre d’activitats realitzades en relació amb el foment de l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport.

•	 Nombre d’espais públics que ofereixen accés gratuït a internet mitjançant 
wifi a la ciutat.

 7
Impulsar la creació d’ocupació jove i intensificar els esforços per a afavorir la 
inserció laboral de la joventut

•	 Taxa d’activitat, per a la població entre 16 i 35 anys d’edat en funció del sexe, 
sector d’activitat, grup d’edat, nacionalitat, nivell d’estudis i discapacitat.

•	 Taxa d’ ocupació per a la població entre 16 i 35 anys d’edat en funció del sexe, 
sector d’activitat, grup d’edat, nacionalitat, nivell d’estudis i discapacitat. 

•	 Taxa d’atur per a la població entre 16 i 35 anys d’edat en funció del sexe, 
sector d’activitat, grup d’edat, nacionalitat, nivell d’estudis i discapacitat.

•	 Contractació registrada per grups d’edats.
•	 Nombre d’encontres entre joves i professionals.
•	 Nombre de projectes emprenedors subvencionats a menors de 35 anys.
•	 Nombre de projectes emprenedors sorgits dels makerspaces i els vivers 

d’empreses.
•	 Nombre d’espais públics cedits per al foment de l’emprenedorisme i la 

innovació a menors de 35 anys.
•	 Nombre d’universitàries/is que ixen fora d’Espanya per a cursar els estudis.
•	 Nombre de beques en pràctiques per a joves oferides en la ciutat.
•	 Percentatge d’alumnat becat per a cursar part dels seus estudis a Europa.
•	 Nombre de beques en pràctiques per a joves oferides en programes 

municipals.

 8
Promoure la ciutadania activa, desenvolupar la participació cívica i recolzar 
l’associacionisme

•	 Persones usuàries dels Centres Municipals de Joventut per sexe i edat.
•	 Persones usuàries en els Centres Municipals de Joventut segons el tipus de 

consulta.
•	 Proporció de població menor de 35 anys que ha acudit almenys una vegada 

a algun Centre Municipal de Joventut.
•	 Proporció de joves que formen part del Consell de la Joventut de València en 

funció del sexe, l’edat i el nivell educatiu.
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•	 Subvencions atorgades a associacions juvenils de la ciutat.
•	 Nombre d’iniciatives realitzades en col·legis i instituts per a donar a 

conèixer el món associatiu.
•	 Mitjana diària de temps dedicat a treball voluntari.

 9
Promoure l’accés de la joventut a l’habitatge

•	 Llars on només viuen menors de 35 anys segons sexe, grup d’edat i tipus de 
convivència.

•	 Preu mitjà per metre quadrat de l’habitatge lliure.
•	 Preu mitjà per metre quadrat de l’habitatge de segona mà.
•	 Preu mitjà per metre quadrat del lloguer.
•	 Habitatges segons règim de tinença.
•	 Habitatges segons tipologia.
•	 Instal·lacions esportives municipals.
•	 Zones verdes.
•	 Superfície de parcs urbans.
•	 Nombre d’espais d’exercici físic.
•	 Nombre de km de carril bici.
•	 Intensitat mitjana diària d’ús del carril bici.
•	 Nombre total d’estacions i ràtio d’ancoratges de Valenbisi.
•	 Nombre d’horts urbans disponibles per a lloguer o cessió a la ciutat.



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 2018 111

#6
IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 2018112

#7
ADHESIÓ AL PLA



PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 2018 113

#7
ADHESIÓ AL PLA

#7 ADHESIÓ  
AL PLA





PLA JOVE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2014 / 2018 115

#7
ADHESIÓ AL PLA

El Pla Jove de la ciutat de València ha estat concebut com un Pla a impulsar des de 
l’Ajuntament de València amb la voluntat d’implicar i fer-ne partícips a tots aquells i 
totes aquelles que vulguen comprometre’s a promoure el benestar, l’autonomia i el 
desenvolupament personal de la població jove de la ciutat.

És, per tant, un Pla que va més enllà de les accions que du a terme l’Ajuntament, ja 
que juntament amb els diferents programes i serveis que aquest seguirà oferint a 
la joventut, tal com ha fet fins ara, es pretén implicar d’altres entitats públiques i 
privades en el seu desenvolupament.

El Pla proposa diverses línies d’actuació d’àmbit municipal i no municipal, que cores-
ponsabilitzen diferents administracions, entitats públiques i privades, així com el 
conjunt de la societat civil valenciana. Un total de 9 Objectius Estratègics, 53 Mesu-
res i 214 Accions conformen l’estructura d’aquest Pla amb el qual es pretén orientar 
les polítiques dirigides a la joventut a la ciutat durant els pròxims cinc anys, sumant 
les iniciatives i els esforços del sector públic i privat.

En aquest sentit, el Pla inclou la possibilitat d’adhesió a ell de totes aquelles enti-
tats que, per la seua dedicació o especialització als temes que abasta el Pla, poden 
realitzar contribucions rellevants al benestar de la joventut. D’aquesta manera el 
conjunt de les Administracions Públiques, universitats, instituts, col·legis i altres 
centres educatius, així com associacions o entitats, amb caràcter públic o privat, i 
amb arrelament a la ciutat, poden implicar-se en el desenvolupament del Pla i mani-
festar aquesta voluntat d’implicació per mitjà d’una adhesió a aquest.

Les entitats que desitgen adherir-se al Pla Jove hauran de dur a terme activitats 
que connecten amb alguna de les accions que aquest inclou en els seus Objectius 
estratègics, especificant el contingut i el procediment de desenvolupament de l’ac-
tivitat proposada, la quantitat econòmica que se’n destinarà al desenvolupament, 
el període d’execució i una estimació aproximada del nombre de persones joves que 
van a veure’s beneficiades per la seua realització.

La sol·licitud d’adhesió té caràcter voluntari i pot efectuar-se a través d’una apli-
cació online disponible en la Web de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
València. Aquesta sol·licitud serà objecte d’estudi i valoració per part de l’Oficina 
Tècnica del Pla Jove, que tindrà en compte el grau d’adequació de l’activitat propo-
sada a les accions, mesures i objectius estratègics als quals es referisca, el grau de 
prioritat social de la seua execució i la seua singularitat. L’adhesió al Pla Jove de l’en-
titat sol·licitant, si escau, es resoldrà per Resolució del regidor delegat competent 
en la matèria, reconeixent-se el seu compromís i contribució al benestar, autonomia 
i desenvolupament personal de la joventut, i concedint-se-li un segell d’adhesió que 
l’entitat podrà utilitzar en la difusió de l’activitat o activitats per les quals se li ha 
atorgat aquest segell.
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El reconeixement d’entitat adherida al Pla Jove tindrà la mateixa vigència que el pre-
sent Pla sempre que aquesta complisca amb els requisits que han contribuït a ator-
gar aquest reconeixement, que en el cas que es deixaren de complir, significaran la 
pèrdua del dret d’utilització del segell d’adhesió. L’entitat adherida haurà d’actua-
litzar l’estat d’execució de la seua activitat a través de l’aplicació informàtica que a 
aquest efecte habilite l’Ajuntament, amb una periodicitat anual.

L’Ajuntament difondrà les entitats adherides al Pla, es podrà concedir un reconeixe-
ment especial a aquelles en les quals el compromís i contribució al Pla siga destaca-
ble per l’especial implicació de l’entitat, el caràcter innovador del desenvolupament 
de l’activitat o per l’abast d’aquesta.

Segell del Pla Jove de la ciutat de València 2014-2018
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El Pla Jove de la ciutat de València ha estat concebut com un conjunt d’objectius, 
mesures i accions que han de ser impulsades per a promoure el benestar, l’auto-
nomia i el desenvolupament personal de la població jove. La seua implementació 
requereix la participació i la coordinació entre diversos serveis municipals, així com 
d’altres administracions, entitats públiques i privades el camp d’actuació de les 
quals està relacionat amb la infància, l’adolescència i la joventut a la ciutat de Va-
lència. No es pot considerar aquest Pla Jove com una activitat específica i aïllada de 
la resta de programes i activitats que en matèria d’infància, adolescència i joventut 
s’han dut a terme durant els últims anys a la ciutat de València. El Pla Jove ha de ser 
entés com una proposta orientada a aconseguir una alineació de totes aquelles ac-
tuacions que ja es realitzen amb els objectius estratègics que aquest conté, sense 
perjudici que puga ser contemplada —com de fet ho és— la posada en marxa i realit-
zació d’activitats i programes nous.

D’altra banda, tot i que la responsabilitat i el lideratge del Pla Jove corresponen a 
l’Ajuntament de València, en la seua execució també han d’estar implicades altres 
administracions i entitats públiques i privades l’àmbit d’actuació de les quals té a 
veure amb la infància, l’adolescència i la joventut. Atés que el Pla Jove de la ciutat de 
València pretén potenciar la cooperació entre totes aquestes entitats per a millorar 
la situació de la població jove, la tasca de quantificar el cost total de les accions que 
s’han de dur a terme és si més no molt difícil.

El que sí que pot assenyalar-se en aquest document és la despesa municipal que 
l’Ajuntament preveu destinar a l’execució de les accions corresponents del Pla Jove 
el 2014, que és de aproximadament de deu milions d’euros (9.801.699,52 €). Aques-
ta estimació s’ha efectuat a partir de la informació proporcionada pels diferents 
serveis municipals en els quals es contemplen partides que tenen a veure amb la 
infància, la joventut i l’adolescència. Cal tindre en compte que en aquesta estimació 
no s’han inclòs determinades despeses que l’Ajuntament realitza com a despeses 
del capítol de Personal, despeses centralitzades (manteniment instal·lacions, ne-
teja, subministraments…), despeses d’enllumenat, Trànsit i Policia Local, i que tan-
mateix seran necessàries per a dur a terme les accions que es contemplen en el 
Pla. Les previsions de despesa municipal per als anys 2015 a 2018 es formularan 
anualment d’acord amb l’avaluació de l’any anterior.
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Consell Metodològic: Ramón Llopis Goig, Professor de Sociología de la 
Universitat de València. Silvia Sancho Pérez, Cap de Servei de Joventut de 
l’Ajuntament de València.
Secretaria: Julia Gil Salinas. Tècnica Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
València. Ami Ferri Avaria, Col·laboradora Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
València.
Col·laborador Servei de Joventut Fase de Diagnòstic: Javier Pérez Mínguez, 
Llicenciat en Sociología i Ciències Polítiques i de l’Administració.
Col·laboradora Servei de Joventut Fase de Participació: Paula Ochoa García, 
Llicenciada en Sociología i Ciències Polítiques i de l’Administració.

FASE DE DIAGNÒSTIC
COMISSIÓ ÀREA 1
Coordinadora: Mar Sánchez Marchori, Directora de l’Institut Valencià de 
Pedagogia Creativa. 
Secretaria: Ami Ferri Avaria, Col·laboradora Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
València.
Grup de Treball: Ana Marzo Portera, Advocada/Directora d’ Equip Marzo. Carmina 
Busó Cortés, Cap de Secció de la Secció de la Dona de lAjuntamient de València. 
Gema García Hernández, Fiscal de Menors. Gonzalo Pin Arboledas, Director de la 
Unitat Pediàtrica de la Clínica Quirón. Jesús García Martínez, Inspector d’Educació 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Mar García 
Sánchez, Coordinadora de Relacions Externes de l’Institut Valencià de Pedagogia 
Creativa. Renzina Fossati Marzá, Professora titular Dpt. Métodes d’Investigació y 
Diagnòstic de l’Educació de la Universitat de València.

Professionals i personal expert entrevistats por la Comissió 1: Alberto 
Ramírez Moreno (VS Ingeniería de Software), Fernando Ruiz Ripoll (Hospital La 
Fe), Maribel Castelló López (Vocal COE/ CECOVA, Consell Infermeria CV), Ignacio 
García Sánchez (Grupo Salamandra-Ocio), Jesús Villena Iniesta (Responsable 
dels programes de solidaritat de la UCVSVM i responsable de talcomoeres.org), 
Arancha Martínez Bedate (Federació Famílies Nombroses ASFANA), María del Puig 
GisbertPayá (Representant d’AVACU).

Entrevistes personals, telefòniques i a domicili: Famílies amb fills i filles 
entre 3-12 anys que responien a diverses situacions i perfils (famílies amb fills/
filles: monomarentals, monoparentals, casats/des, divorciats/des, viudos/es, amb 
xiquets/es adoptats). Tutors/es de diversos centres escolars, així com personal 
de diversos centres d’educació preescolar. Professors i professores així com 
membres del departament d’orientació de diversos centres educatius de la ciutat 
de València. Institut Valencià de Pedagogia Creativa. Mediadors escolars i familiars. 
Inspecció Educativa de la Generalitat Valenciana. Fiscalia de Menors. Personal 
mèdic dels Hospitals Dr. Peset i Quirón. Advocats de família. Alqueria Solache.
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Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU). Associacions de 
famílies amb fills i filles amb Síndrome d’Asperger i TDA-H. Federació Famílies 
Nombroses (ASFANA). Associació d’Homoparentals. Associació de Famílies 
Monoparentals. Associacions sense ànim de lucre sobre l’educació en valors. 
Pares 2.0. Departament de Teràpia Ocupacional/famílies amb xiquets i xiquetes 
discapacitats de la UCV-SVM. Empreses d’activitats extraescolars. Cáritas. 
Periodistes especialitzats en temes de família i infància. Ciutat de la Justícia de la 
ciutat de València. Diversos centres escolars. Centres esportius de gestió privada i 
de la Fundació Esportiva Municipal.

COMISIÓN ÀREA 2
Coordinador: Juan José Iranzo Estrela, Director de l’Institut Ave María de Penya-roja
Secretaria: Julia Gil Salinas, Tècnica Servei de Juventud del Ayuntamiento de 
Valencia.
Grup de Treball: María Cabrera Blasco, Licenciada en Psicologia, Coordinadora 
del Programa Context. Cristina Canet Catalá, Licenciada en Psicologia. Máster en 
Intervenció Psicológica en Ambients Socials. Joaquín Zamora Campoy, Licenciat en 
Psicologia. Màster en Intervenció Psicológica en Ambients Socials. Estrella María 
Martínez Díaz, Diplomada en Educació Social. Màster en Prevenció i Tractamient de 
les Conductes Adictives. Pau Gurrea Castro, Professor de Secundaria. Licenciat en 
Filología Inglesa. Ferràn Blanch Berenguer, Coordinador de Centres Municipals de 
Joventut. Cristóbal Gil Cebrián, Tècnic Generalitat Jove IVAJ.

Professionals i personal expert entrevistats per la Comissió 2: Professors i 
orientadors de diversos centres educatius de la ciutat. Responsables Ajuntament 
secció Habitatge Jove. Responsables Ajuntament secció Serveis Socials. Tècnics de 
l’Alqueria Solache. Coordinadora del programa SEAFI de la Regidoria de Benestar 
Social. Coordinadora del programa Punt de Trobada de la Regidoria de Benestar 
Social. Responsables Ajuntament Mesures Judicials (Mitjà Obert). Responsables 
Punt de Trobada. 

Institucions consultades: Consell de la Joventut d’Espanya. Observatori Jove 
d’Ocupació. Conselleria d’Educació. Conselleria de Benestar Social. Conselleria de 
Sanitat. IVAJ, Institut Valencià de la Joventut. Observatori d’Inserció Professional i 
Assessorament Laboral (OPAL), de la Universitat de València. Fundació Universitat 
Empresa (ADEIT), de la Universitat de València. Empresaris Joves de València 
(AJEV). València Emprèn. Grup Lisis, Universitat de València. Centres de Joventut de 
la ciutat de València.

Grups de Discussió Àrea 2:
1. Multitema: mares, entre 42 i 50 anys. 
2. Jóvens: 8 jóvens entre 13 i 18 anys (5 xics i 3 xiques).
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COMISSIÓ ÀREA 3
Coordinador: Antonio Ariño Villarroya, Vicerector de Cultura i Igualtat de la 
Universitat de València
Secretaria: Silvia Sancho Pérez, Cap de Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
València.
Grup de Treball: José Manuel Pastor Monsálvez, Vicedegà de Pràctiques i 
Relacions amb l’empresa i l’Economía de la Facultat d’Economia, investigador 
asociat IVIE Institut Valencià d’Investigacions Económiques. Vicente González 
Romá, Catedràtic de Psicologia del Treball i de les Organitzacions, Facultat de 
Psicologia, Director de l’OPAL Observatori d’Inserció Professional i Assessorament 
Laboral de la Universitat de València. Carlos Peraita de Grado, Professor del 
Departament d’Análisis Económic de la Facultat d’Economía. Florentina Pedrero 
Gil, Directora General d’Ordenació Urbanística de l’Ajuntamient de Valéncia. 
Mónica Banacloy Andani, Economista de l’Oficina Técnica d’Ordenació Urbanística, 
Ajuntament de València. Juan de Llanos Serrano, Director del Centre Servef 
de Formació de València Nord. Rafa Vallés Sinisterra, Coordinador de Centres 
Municipales de Joventut. Educador Social, Tasoc i Formador d’Animadors. María 
Teresa Cortés Tomás, Vicedegana Facultat de Psicologia Docència i Investigació: 
Adicciones. Javier Sáez Cifre, Cap de Servicei de Participació, Activitats i Productes 
del IVAJ. Inés Soler Julve, Tècnica de l’Observatori d’Igualtat Unitat d’Igualtat UVEG 
Edifici La Nau.

Professionals i personal expert entrevistats per la Comissió 3: Francisco 
Jesús Bueno Cañigral, cap de servei de Drogodependències Ajuntament de 
València. Asunción Pérez, Secció de Promoció de la Salut, responsable de l’Alqueria 
Solache, Ajuntament de València. José Alberto Sanchis Cuesta, cap de Servei 
de Planificació i Normativa. Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans, 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

Grups de Discussió Àrea 3: 8 persones per grup, amb paritat. Els grups són: 
1. Joves que acudeixen a la Casa de la Caridad a menjar. 
2. Joves de barri que passen les hores al carrer. 
3. Socialnest, incubadora d’empreses socials. 
4. Joves a la recerca d’ocupació que mentrestant amplien la formació amb 

cursos.
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FASE DE PARTICIPACIÓ
NIVELL TÈCNIC

Taula Sectorial 1: Enrique Castillejo Gómez, president Col·legi Professional 
Pedagogia i Psicopedagogia. Miguel Puchalt Ridaura, cap de Secció de Programes 
Educatius Servici d’Educació de l’Ajuntament de València. Víctor P. Villagrasa 
Ballester, director gerent FECEVAL Federació de Centres d’Ensenyança. Antonio J. 
Simón Caudet, membre de FECEVAL Federació de Centres d’Ensenyança Privada de 
València. Juan Cano Gràcia, secretari tècnic d’activitats Escola d’Estiu, Universitat 
Politècnica de València. Máximo Sayago Pérez, vicepresident COEESCV, Col·legi 
Oficial d’Educadores i Educadors Socials Comunitat Valenciana. Mónica Villar 
Herrero, vocal Junta de Govern del COEESCV. Merche Alabau Ciurana, Secretària 
General Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes FAPA València. Kino 
García Sánchez, professor Facultat de Magisteri, UCV.-SVM. Universitat Catòlica 
de València Sant Vicent Màrtir. Robert Sanz Ponce, vicedegà de Pedagogia, UCV-
SVM. Francisco Jesús Bueno Cañigral, Cap de Servici de Drogodependències, 
Ajuntament de València. Laura Cebrián Pazos, responsable Creu Roja València 
Joventut i Infància. Inma Llorens Valero, fisioterapeuta especialista en educació 
especial. Amparo Parrado Abad, responsable Programa de Família i Infància de 
Cáritas Diocesana de València. Israel Sanchis Pérez, director Esportiu Federació 
de Bàsquet de la CV (FBCV). Jordi Oms Palomares, tècnic d’Educació Ambiental i 
Turisme Sostenible. Clara Ruiz Tormos, pedagoga especialista en menors. Jorge 
Cardona Llorens, membre del Comité de Drets del Xiquet de les Nacions Unides, 
catedràtic de Dret Internacional Públic Universitat de València. Agustín Pons 
Contreras, tècnic d’Educació Ambiental i Turisme Sostenible. Charo Palacios 
Ferrer, coordinadora de Projectes Regidoria de Joventut, Ajuntament de València. 
Marian Margarit Ferri, membre Comissió de Menors i Família de COTSCV, Col·legi 
Oficial de Treball Social de València. Savina Sánchez Buyé, vicepresidenta Escoltes 
València. Sandra Climent Jordá, directora Fundació Anar C.V. Sara Vaja Alonso, 
Responsable d’Educació Fundació Anar delegació de València. Marlene Perkins 
Pérez, Responsable de Comunicació i Sensibilització UNICEF Comunitat Valènciana. 
Rodrigo Hernández Primo, delegat de la Comunitat Valenciana Save the Children. 
Estrella Alfonso Adam, professora Universitat Internacional de València, 
coordinadora Departament Psicopedagogia i Logopèdia IADI, Institut Atenció 
Desenrotllament Infantil. Margarita Pérez Sala, Responsable AVAF, Associació de 
Voluntaris d’Acolliment Familiar. Isabel Navarro García, treballadora social Secció del 
Menor, Ajuntament de València. Elena Ferrando Calataiud, coordinadora provincial 
València de la Fundació Secretariat Gitano. María Luisa Pardo Véliz, Vocal Col·legi 
Oficial de Treball Social de València. Mar Sánchez Marchori, directora Institut 
Valencià de Pedagogia Creativa. Carmina Busó Cortés, Secció Dones i Igualtat de 
l’Ajuntament de València.
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Taula Sectorial 2: Miguel Puchalt Ridaura, Cap de Secció de Programes Educatius 
Servici Educació Ajuntament de València. Belén Dieste Burguete, coordinadora 
SEAFI, Servici Especialitzat d’Atenció Família i Infància Ajuntament de València. 
Luis Martínez Ferrer, representant Consell de la Joventut de València. Francisco 
González Sala, Professor Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Universitat de València. Salvador Campins Espí, metge responsable d’Alternatives 
d’Oci i Temps Lliure del Pla Municipal Drogodependències Ajuntament de València. 
Mónica Díez García, representant Associació Persones Sordes de València. 
Felicitat Darsi Marco, professora PQPI La Misericòrdia, Programes de Qualificació 
Professional Inicial. Charo Palacios Ferrer, coordinadora de Projectes Servici 
de Joventut Ajuntament València. Tania Cortés Aznar, representant Federació 
d’Associacions de Veïns/es de València. Sebastián Marín i Martínez, Associació 
Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. Miguel Vargas Soriano, 
representant Associació Valenciana d’Estudiants. Mercedes Alabau Ciurana, 
Secretària General Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes FAPA 
València. Javier Saez Xifre, cap de Servici de Servici de Participació, Activitats i 
Productes de l’IVAJ. Luisa Veja Soriano, Representant ONG València Acull. Isidoro 
Pérez Moreno, Vicepresident FAPA Nou d’Octubre.

Taula Sectorial 3: Inmaculada González Álvarez, metge especialista en 
Medicina i Salut Pública, Secció de Promoció de la Salut del Servici de Sanitat de 
l’Ajuntament de València. Cruz Martínez Rosillo, Gestora de Projectes i Tècnica 
de Formació Clínica Nutricional de la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de 
València. Francisco González Sala, professor Departament de Psicologia Evolutiva 
i de l’Educació Universitat de València. Noelia Valero Doménech, secretària 
Associació Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. María Gisbert 
Payá, directora de Projectes AVACU, Associació Valenciana de Consumidors/s 
i Usuaris/es. Isidoro Pérez Moreno, vicepresident FAPA Nou d’Octubre. José La 
Orde Vanaclocha, responsable ASVAES, Associació Valenciana d’Estudiants. 
Ximo Mora Manzano, Responsable Casa de l’Alumne, Vicerrectorat d’Alumnat i 
Extensió Universitària Universitat Politècnica de València. Miguel Hernández 
Ferrer, president Coordinadora de Societats Musicals Ciutat de València. Manuel 
Asensio Gisbert, Vocal Coordinadora de Societats Musicals Ciutat de València. 
Ignacio García Sánchez, Grup Salamandra-Oci. Charo Palacios Ferrer, coordinadora 
de Projectes, Servici de Joventut Ajuntament de València. Fernando Ortiz de Fez, 
cap de secció Esdeveniments Esportius, Fundació Esportiva Municipal València. 
José Campos Granell, cap de Servici d’Educació Física i Esports, Universitat de 
València. Alicia López Yeste, cap de Servici d’Educació Física i Esports, Universitat 
Politècnica de València. Francisco Javier Sánchez Millán, director del Servici 
d’Esports de la Universitat CEU-Cardenal Herrera. Clara Andrés Martí, responsable 
EDUQUE, Servicis i Projectes Educatius S.L. Esteban Rodrigo Martínez, CEO Mestral 
Business. Roberto Zanón Gascó, intendent general Policia Local, cap Divisió GOES 
(Grup d’Operacions Especials). Elia Beltrán, professora de Judo. Rosa Pellicer 
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Faro, infermera Servici de Salut Sexual i Reproductiva del C.S. Font del Sant Lluís. 
Lourdes Gavilá Ana, vocal de la Junta Directiva Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana. Kacper Budek, tresorer AVEF, Associació Valenciana de 
Jóvens Estudiants de Farmàcia. Alex Vila Ricart, president Consell de la Joventut 
de València. Sebastià Marín i Martínez, responsable Associació Professionals de 
Joventut de la Comunitat Valenciana. Mercedes Alabau Ciurana secretària general 
FAPA València.

Taula Sectorial 4: Francisco Albert Martínez, tresorer Federació d’Associacions 
de Veïns/es de València. Javier Sáez Xifre, cap de Servici de Participació, Activitats 
i Productes de l’IVAJ. J. Miguel López Escrivá, advocat Inmoser Gestió S.L. Nabucai.
Com. Ernesto Aguado Carretero, responsable AJEV, Associació Jóvens Empresaris/
es de València. Estela Brugada Seco, coordinadora Ocupació i Formació Oficina 
Impulsa Jove Servici Joventut Ajuntament de València. Noelia Valero Doménech, 
responsable Associació Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. 
Charo Palacios Ferrer, coordinadora de Projectes, Regidoria de Joventut 
Ajuntament de València. Alejandro Diz Soler, representant Tu business Lab. 
Adrián Torres Astaburuaga, arquitecte, doctorat en Reciclatge Urbà i Gestió 
del Patrimoni. Mireia Burdeus Nadal, directora Servici d’Informació, Pràctiques 
i Ocupació CEU (SIPE). José Manuel Pastor Monsálvez, vicedegà de Pràctiques 
i Relacions amb l’Empresa i l’Economia de la Facultat d’Economia Universitat 
de València, IVIE, Intitut Valencià d’Investigacions Econòmiques. Juan de Plans 
Serrano, director del Centre Servef de Formació València Nord, Servici Valencià 
d’Ocupació i Formació. Encarna Vila Sanchos, tècnica AEDL (Agent d’Ocupació i 
Desenrotllament Local) Servici d’Ocupació Ajuntament de València. Javier Sòria 
Martínez, Tècnic AEDL, Servici de Projectes Emprenedors Ajuntament de València. 
Carmina Gil Gil, cap Servici d’Empreniment i Ocupació de la Universitat Politècnica 
de València. Nuria García Serra, tècnic d’Ocupació Servici Integrat d’Ocupació 
Universitat Politècnica de València. Benjamí Velasco Onrubia, president ASVAES, 
Associació Valenciana d’Estudiants. Victòria Pocovi, responsable Projecte ‘Viure 
i Conviure’, Servici de Benestar Social i Integració Ajuntament de València. Alex 
Vila Ricart, president Consell de la Joventut de València. Daniel Herrero Ginovart, 
col·laborador Federació d’associacions de Veïns/es de València. Carmen Leal 
Casas, cap de secció de Programes d’Inserció Social i Laboral de la Regidoria de 
Benestar Social i Integració. Alfredo Egea Vivó, tècnic AEDL Secció de Programes 
d’Inserció Social de la Regidoria de Benestar Social i Integració. Israel Quintanilla 
García, professor Departament d’Enginyeria Cartogràfica. Formació ‘online’ U.P.V. 
Juan Pablo Codony Navarro, Tècnic Àrea d’Estudis i Anàlisi OPAL, Observatori 
d’Inserció Professional i Assessorament Laboral U.V. Eduardo Lluci Cuñat, 
responsable Àrea Màrqueting de Tu Business Lab. José Alberto Sanchis Cuesta. 
cap de Servici de Planificació i normativa de la Direcció General de Vivenda i 
Projectes Urbans, Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
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NIVELL GENERAL 
Grup Discussió 1: 10 xics i 14 xiques 
Grup Discussió 2: 4 nois i 4 xiques
Grup Discussió 3 i 4: 6 nois i 9 xiques s 
Grup Discussió Infantil 5: 10 xiquets i 10 xiquetes de 6é Primària del Col·legi 
Municipal Professor Santiago Grisolía de Valencia, Dra. María José Martínez Segura.
Grup Discussió Infantil 6: 10 xiquets i 8 xiquetes de 6é Primària del Col·legi 
Municipal Benimaclet de Valencia, Dr. Vicente Martínez Sáez.
Grup Discussió Adolescents 7: 18 xics i 11 xiques de 2n de l’ESO del IES Juan de 
Garay de Valencia, Dir. José Joaquín Carrión.
Grup Discussió Adolescents 8: 16 xics i 8 xiques de 2n de l’ESO del Col·legi 
Salesianos San Antonio Abad de Valencia, Dra. Mari Paz Plasencia.

Grup Discussió Associacions del Consell de la Joventut de València 9: 
Moviment Escorta Valencià, Creu Roja, Otaku No Michi, Joves Compromís, Tirant 
lo Blanc, Aposta Jove (UGT), Generació Universitària, president, vicepresidenta i 
secretaria Consell de la Joventut de València. 

Grup Discussió Informadors dels Centres Municipals de Joventut 10: 7 
informadors/es. 
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