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PLA JOVE





Antecedents

L'aprovació del I Pla Jove va tindre lloc l'abril de 2019. Com s'afirmava en el
mateix pla, aquest "suposa una nova governança de les polítiques públiques en
l'àrea de joventut i compta amb una visió integral i transversal, vinculada al
territori i als seus agents socials, als seus recursos, de manera participativa i
activa. Es presenta com l'oportunitat per a posar la joventut en el centre de la
política municipal i, en definitiva, atendre les demandes que ells i elles mateixes
han fet".

El Pla, estructurat en 4 eixos, en 10 línies d'actuació, i un total de 40 accions,
preveu un informe d'avaluació anual, a més d'un informe d'avaluació final. Per a
cada una de les 40 accions proposades s'afegeixen uns indicadors per a veure
fins a quin punt s'han realitzat o no aquestes actuacions.

Per a l'elaboració d'aquest informe de seguiment hem de tindre en compte que
es va aprovar un mes abans de les eleccions de 2019, la qual cosa va suposar
que moltes de les seues accions van quedar supeditades a la formació d'un nou
consistori, i que, a més, la pandèmia de la Covid-19 va començar a fer-se visible
el març de 2020, quan ni tan sols havia passat un any des de la seua aprovació.

El mateix pla contenia, per a cada una de les 40 accions, quins eren els
indicadors a avaluar en cada acció. Però, a més a més, l'equip tècnic ha
considerat necessari anar un pas més enllà, afegint noves línies d'actuació
donada la situació actual amb què ens trobem amb la Covid-19, on, una altra
vegada, són els joves els que més estan patint els efectes de la pandèmia,
sobretot, en l'àrea econòmica però també en l'educativa i en la de salut mental.

El pla conté 4 eixos principals (emancipació, ciutadania, estil de vida, oci i temps
lliure). En la primera part del present document es fa un resum del grau
d'assoliment aconseguit per a cada línia d'acció que conté cada eix per a acabar
avaluant la consecució d'aquest. En la segona part s'avalua cada acció i es facen
propostes de millora. En l'última part s'introdueixen noves línies d'actuació per
al Pla Jove i se'n fa una valoració final.

Diversos informes i estudis incideixen en aquesta qüestió. Cal destacar l’informe de l'OIT: Los jóvenes y la
pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental
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Estructura del Pla
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EIX 1
EMANCIPACIÓ:
LÍNIES I OBJECTIUS
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Objectiu: Potenciar l'emancipació juvenil

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1.1: OCUPACIÓ

EIX 1: EMANCIPACIÓEIX 1: EMANCIPACIÓEIX 1: EMANCIPACIÓ   

Objectiu: Promoure i impulsar polítiques municipals
d'habitatge juvenil

Grau Assoliment MITJÀ

Grau Assoliment MITJÀ

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1.2: HABITATGE
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Objectiu: Impulsar polítiques públiques que generen
ocupació

Objectiu: Promoure els serveis disponibles per a la recerca
de l'ocupació

Grau Assoliment ALT

Grau Assoliment MITJÀ

Objectiu: Acompanyar les i els joves en el seu projecte de
vida, professional i personal

Grau Assoliment MITJÀ



EIX 1: EMANCIPACIÓ

VALORACIÓ FINAL DE L'EIX EMANCIPACIÓ

La majoria dels objectius han sigut complits de manera
mitjana i alta. Tot i això, s'introdueixen propostes de millora a
tindre en compte per a futures avaluacions. Cal destacar, en
aquest eix, la realització del procés participatiu
#CreemOcupació i l'oferta de cursos de qualitat en l'àmbit
del temps lliure.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1.3: EDUCACIÓ

Objectiu: Acompanyar les i els joves en el seu projecte de
vida, professional i personal

Objectiu: Millorar l’oferta de recursos educatius per a
l’alumnat

Grau Assoliment MITJÀ-BAIX

Grau Assoliment ALT
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EIX 2
CIUTADANIA:
LÍNIES I OBJECTIUS
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Objectiu: Fomentar l’associacionisme

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2.1: ASSOCIACIONISME

EIX 2: CIUTADANIAEIX 2: CIUTADANIAEIX 2: CIUTADANIA   

Grau Assoliment ALT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2.2: PARTICIPACIÓ

Objectiu: Fomentar la participació de la joventut en les
polítiques municipals

Grau Assoliment ALT

Objectiu: Ampliar els canals d’informació dels joves

Objectiu: Fomentar que les i els joves coneguen la seua
pròpia realitat

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2.3: INFORMACIÓ

Grau Assoliment ALT

Grau Assoliment EN PROCÉS

Objectiu: Donar a conéixer els avantatges que té ser jove

Grau Assoliment ALT
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EIX 2: CIUTADANIA

VALORACIÓ FINAL DE L'EIX CIUTADANIA

La majoria dels objectius han sigut complits de manera
satisfactòria. Cal destacar, sobretot, la renovació i ampliació
del conveni amb el Consell de la Joventut així com la
consolidació de les assemblees realitzades al JOC i la
participació de les i els joves en la configuració d'aquest
espai.
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EIX 3 
ESTIL DE VIDA:
LÍNIES I OBJECTIUS
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Objectiu: Promoure hàbits i estils de vida saludables

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3.1: SALUT I
CONDUCTES ADDICTIVES

EIX 3: ESTIL DE VIDAEIX 3: ESTIL DE VIDAEIX 3: ESTIL DE VIDA

Grau Assoliment ALT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3.2: VALORS

Objectiu: Promoure valors de solidaritat, igualtat, tolerància
i respecte

Grau Assoliment ALT

Objectiu: Fomentar el voluntariat tant nacional com
internacional

Objectiu: Aconseguir una major cohesió social dels joves
amb risc d’exclusió social

Grau Assoliment ALT

Grau Assoliment ALT

Objectiu: Promoure l’atenció personalitzada als i a les joves
amb problemes de conductes addictives

Grau Assoliment ALT
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EIX 3: ESTIL DE VIDA

VALORACIÓ FINAL DE L'EIX ESTIL DE VIDA

Durant els anys 2019 i 2020 s'han realitzat moltes campanyes
per a fomentar els valors de solidaritat, igualtat i tolerància així
com campanyes per a promoure estils de vida saludables
allunyats de conductes addictives. És important destacar la
campanya "Estima'm bé" l'objectiu de la qual és fomentar
relacions igualitàries i sanes entre parelles d'adolescents i la
campanya "Ai, quina por, no?" que dona informació al jovent
sobre què hi ha darrere de la indústria majoritària del porno .

Objectiu: Educar en el respecte al medi ambient,
sostenibilitat i energies netes

Grau Assoliment MITJÀ-BAIX
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EIX 4 
OCI I TEMPS

LLIURE:
LÍNIES I OBJECTIUS
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Objectiu: Fomentar l’oci alternatiu saludable i de
qualitat

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4.1: OCI ALTERNATIU

EIX 4: OCI I TEMPS LLIUREEIX 4: OCI I TEMPS LLIUREEIX 4: OCI I TEMPS LLIURE

Grau Assoliment ALT

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4.2: CULTURA

Objectiu: Desenvolupar un programa d’oci cultural que done
resposta a les necessitats, sobretot, dels majors de 23 anys

Grau Assoliment MITJÀ-ALT

Objectiu: Fomentar la música en directe i els grups,
solistes i DJ’s juvenils

Grau Assoliment MITJÀ-ALT
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EIX 4: OCI I TEMPS LLIURE

VALORACIÓ FINAL DE L'EIX OCI I TEMPS LLIURE

Respecte a l'eix Oci i Temps Lliure hem de destacar que
durant l'any 2019 es van poder realitzar rutes nocturnes i els
concerts joves d'Al Ras es van poder desenvolupar amb total
normalitat. Tot i que l'any 2020 ha afectat aquest eix des de
la Regidoria de Joventut s'han realitzat programacions en
línea que han donat resposta a la demanda d'activitats per
part de les persones joves.
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EIX 1
EMANCIPACIÓ:

ACCIONS
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Ocupació

Impulsar polítiques que generen ocupació i de qualitat en els més joves.
Creació d’un Pla d’Ocupació Juvenil, que funcione a manera de pla de xoc
contra l’atur juvenil.

Creació d’un Pla d’Ocupació Juvenil, que funcione a manera de pla
de xoc contra l’atur juveni

Existència o no d’aquest Pla d’Ocupació
Juvenil.

En procés de realització.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

El passat mes de novembre va finalitzar el procés participatiu #CreemOcupació que assentarà
les bases del Pla d’Ocupació Juvenil, que es preveu estiga realitzat per a principis de l’any
2021. En aquest procés participaran al voltant d’un centenar de joves de la ciutat i l’objectiu és
absorbir les necessitats i idees de la joventut en matèria de treball per a consolidar les accions
del Pla, adaptant-les a la realitat local.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Ocupació

Promoure els serveis disponibles per a la recerca d’ocupació.

Fomentar els serveis d’orientació laboral i acadèmica ja existents en el
Centre d’Informació Juvenil.
Realització de tallers i xerrades sobre diferents maneres de desenvolupar
competències professionals i personals per aconseguir una major
ocupabilitat.

Nombre i avaluació del nombre de joves
que fan ús del servei.

Nombre de tallers i xerrades realitzades
des de la Regidoria o amb coordinació amb
altres àrees que tracten aquesta temàtica.
Nombre d’assistents.

Per a l’orientació acadèmica reglada hem
atés durant aquest any un total de 29
persones (21 xics i 8 xiques). Per a
l’orientació acadèmica no reglada hem atés
un total de 4 persones (tot xics).I per a
l’orientació laboral hem atés a 4 persones
(també tot xics).També cal comptar 27
joves (19 xics i 8 xiques) més per a totes
aquestes orientacions que finalment han
entrat al programa JOOP.

En totes les programacions s'ha inclós una
proposta d'aquesta temàtica: Xarrades
sobre Garantia Juvenil i LABORA. Xarrades
sobre el Portal d’Ocupació Jove
(portalemp). Assessorament en la creació
de CV’s. 

Mitjà

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Sistematitzar i millorar la comunicació establint protocols amb altres serveis de l’Ajuntament
que també proporcionen orientació laboral com ara, Promoció Econòmica (Portalemp) i
Benestar Social (T'acompanye) per tal de donar una atenció integral i coordinada a la població
juvenil, fent accesibles tots els recursos disponibles.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Ocupació

Acompanyar les i els joves en el seu projecte de vida, professional i
personal.

Continuar amb els projectes com Itineraris (ara T’acompanye), JOOP i
Ganbaru.

Continuació dels programes per la gran
acollida i demanda dels usuaris. Són
programes d’acompanyament i millora de
la situació personal i professional.

En el programa T’acompanye de l'edició de
2020, van participar 14 jovens menors de
25 anys i 5 dones menors de 25 anys. El
programa JOOP ha continuat amb uns 18
assistents (2 grups). El programa Ganbaru
actualment està suspés degut a la crisi
sanitària.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Donat que els programes "T'acompanye" i "Ganbaru" no depenen de la regidoria de Joventut
creguem important establir un sistema de comunicació sistematizat per tal d'establir
protocals amb altres serveis que atenguen als i a les joves de forma integral i coordinada.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

Existència o no d’aquest servei.

Nombre de joves informats.

Nombre d’activitats, com ara, xarrades 
o col·loquis sobre aquest tema.

Aquest servei existeix i forma part de
l’atenció que s’ofereix al Centre
d’Informació Juvenil.

5 (3 xiques i 2 xics).

Des de l’aprovació del Pla s’han realitzat
diverses publicacions a les xarxes socials
per tal de fer-hi difusió de les ajudes a
lloguer.

Mitjà

LÍNIA D'ACTUACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

El nombre de joves que han accedit a aquest servei ha sigut molt reduït tot i que s’ha fet
difusió del servei. De cara als anys 2021 i 2022 es treballarà perquè l’existència d’aquest
servei aplegue a més joves i, per tant, es preveu la creació d’un Servei d’Habitatge Jove, dins
de la Casa de la Joventut però separat de l’atenció ordinària que es realitza al Centre
d’Informació Juvenil per tal que la informació aplegue millor a les i els joves.

Potenciar l’emancipació juvenil de manera que les i els joves puguen emancipar-
se en la manera i el temps que voldrien fer-ho.

Informar i assessorar els i les joves en matèria d'habitatge (lloguers, ajudes a
lloguer, contractacions, temes jurídics, etc.) i fomentar més les ajudes de la
Conselleria d'Habitatge.

Habitatge

EIX EMANCIPACIÓ

OBJECTIU

ACCIÓ

PROPOSTES DE MILLORA
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Habitatge

Promoure i impulsar polítiques municipals d’habitatge juvenil.

Creació i gestió d'un Pla d'Habitatge Jove, tenint en consideració les
dificultats que les i els joves tenen per a poder emancipar-se (sobretot,
els majors de vint-i-dos anys).

Existència o no d’aquest Pla d’Habitatge.

En el cas d’existència, s’hauran d’avaluar les
accions que continga el Pla mencionat.

L’equip tècnic de la Regidoria de Joventut
ha portat a terme un estudi de totes les
ajudes existents en matèria d’habitatge.

Potenciar emancipació.

Mitjà-baix

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Tot i que les treballadores i treballadors de la Regidoria de Joventut han oferit aquest servei al
Centre d’Informació Juvenil i se n’ha fet difusió a les xarxes socials d’Infojove, tant a Facebook
com a Instagram, són pocs les i els joves que han utilitzat el CIJ per a informar-se o sol·licitar
ajudes. Una explicació és que la mateixa Conselleria de'Habitatge proporciona un número
d’atenció propi on gestionar les ajudes. De tota manera, no hem d’oblidar que perquè els i les
joves puguen accedir a aquesta ajuda han de viure ja emancipats i aquesta, malauradament,
no és la situació per a la majoria. Les ajudes que actualment estan disponibles per a la
joventut estan dirigides als manteniments dels costos ja soportats i no ajuden a l'emancipació
i eixida del domicili familiar. A més a més, mentre es redacta aquesta avaluació, Ximo Puig
anuncia que ha proposat a la Comissió Europea l’aprovació d’un ambiciós programa per a les
persones joves que ajuden a la generació entre dues crisis a eixir del laberint. Actualment,
l’equip tècnic de la Casa de la Joventut està fent un estudi de totes les ajudes que existeixen
en matèria d’habitatge. No obstant això i a causa de la crisi sanitària s’han considerat prioritari
la realització del Pla d’Ocupació Juvenil doncs per emancipar-se de  la llar familiar és necessari
l’existència d’un manteniment econòmic i d’estabilitat laboral.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Educació

Acompanyar les i els joves en el seu projecte de vida, professional i
personal.

Continuar amb projectes que es realitzen, des de l’àrea d’Educació, com
el Programa d’Aula Compartida i d’absentisme escolar, orientats a
reconciliar als estudiants absentistes i amb dificultats d’integració amb
l’entorn acadèmic i l’aprenentatge.
Continuar amb el Programa Aprenentatge Servei, realitzat des de l’àrea
d’Educació, que combina processos d’aprenentatge i millora social en un
sol projecte ben articulat.

Nombre de persones que gaudeixen del
programa.
Instituts que s’han adherit al programa.
Avaluació realitzada en el mateix Programa.

Nombre d’alumnes que poden gaudir del
Programa Servei Aprenentatge.
Nombre de propostes d’aquest tipus.
Nombre de propostes d’aquest tipus.

El Instituts es van desvincular dels
programes.

S'han anat desenvolupant projectes a partir
de l'alumnat de TASOC i, en el curs 2020-
2021, s'ha oferit al centre CIPFP La Costera
participar en la elaboració del Pla d'Igualtat.

Mitjà-baix

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Aquest programa es va cancelar i no va continuar la seua edició en el curs 2019-2020 per
diverses circumstàncies sent la principal que el Programa no acabava d’adaptar-se a la
casuística del centre.  Des del Centre d'Informació Juvenil es fa un assessorament
personalitzat als i a les joves per tal d'acompanyar-los en el seu projecte de vida, professional
i personal.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Educació

Millorar l’oferta de recursos educatius per a l’alumnat.

Subvencionar una part o la totalitat de les proves per a l'obtenció de
títols oficials d’idiomes com l'anglés o el valencià.
Oferir una formació de qualitat en l’àmbit del temps lliure.
Tindre a l’abast de les i els joves ordinadors portàtils o de sobretaula de
lliure utilització per a realitzar tasques relacionades al món acadèmic o
laboral.

Creació o no d’aquesta subvenció.

Nombre de cursos realitzats.
Nombre de joves que han realitzat els
cursos.

Disponibilitat o no d’aquests ordinadors.
Nombre d’usuaris que els utilitzen.

No s'ha creat encara. 

14 cursos: Preparació proves anglès i
valencià, educador/a de menjador escolar,
curs de manipulador d’aliments, col·lectiu
necessitats educatives especials, aula
matinal, MAT, adaptant-se a la situació
sanitària existent. 
El nombre de joves inscrits 349 (293 xiques
i 56 xics). Edat mitjana 25 anys.

Aquest servei està supervisat per l’equip
tècnic i supeditat a realització de tràmits
concrets. Amb la situació de la COVID19 hi
ha una llista per a apuntar qui els agafa per
a desinfectar-los abans i després de la seua
utilització.

Mitjà

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX EMANCIPACIÓ

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Durant l’any 2019 i 2020 s’han realitzat dues edicions dels cursos i la programació inicial de
cursos en la mesura d'allò possible s’han adaptat a format en línea per motiu de la COVID-19.
Per tal de millorar i ampliar la formació, i adaptar-se a les necessitats educatives especials, cal
destacar que en la de gener de 2021 s’oferirà per primera vegada el curs de llengua de signes
oficial per FESORD que ha sigut una demanda de les i els joves. La Regidoria de Joventut està
en contacte continu amb les persones joves per tal de conéixer les seues necessitats
formatives per tal d’adaptar l'oferta d’aquestes.
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EIX 2
CIUTADANIA:
LÍNIES I OBJECTIUS
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Associacionisme

Fomentar l’associacionisme.

Mantindre els convenis de col·laboració de l’Ajuntament amb el Consell
de la Joventut.
Continuar amb les subvencions destinades a les associacions juvenils i al
Consell de la Joventut.
Donar suport tècnic i de material a les associacions i al Consell de la
Joventut de Xàtiva quan ho sol·liciten.
Difondre el servei d’assessorament a associacions.

Estat del conveni.

Quantia total de la subvenció.
Nombre d’entitats a les quals se’ls ha
concedit la subvenció.

Si s’ha donat aquest suport i quin ha sigut
el suport tècnic o material prestat.

Nombre d’usuaris del servei
d’assessorament.

Aprovat un conveni amb data 16 d’octubre
de 2020 i vigent fins a 31 de desembre de
2024.

9.000 € CJX 
4.000 € Associacions
2000 € COVID19
CJX + 3 associacions

Portatil.
Projector.
Equip de so.
Instal·lació i equipament i personal de la
Casa de la Joventut.

S'han portat a terme assessoraments tant a
associacions com a usuaris però no s'ha
registrat el nombre total.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX CIUTADANIA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Cal destacar que enguany s’ha atorgat la vigència màxima del conveni per tal de donar estabilitat
als serveis que presta el Consell de la Joventut de Xàtiva com a interlocutora amb la joventut
associada del municipi, i s'ha afavorit la participació i l'associacionisme de la població juvenil.
També cal destacar que per motiu de la COVID19 es va ampliar la dotació pressupostària a les
associacions d'oci educatiu de la ciutat per tal que adaptaren la seua activitat o pal·liar les
conseqüències generades. Continuar en contacte i a disposició de les diferents entitats per
facilitar el desenvolupament la seua tasca. A partir d'ara, s'ha de registrar el nombre
d'assessoraments que es realitzen,

25



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Participació

Fomentar la participació de la joventut en les polítiques municipals.

Continuar i ampliar el programa de Corresponsals Juvenils.
Continuar i ampliar el projecte “Creando Futuro”.
Fomentar assemblees joves al JOC, per tal que siguen protagonistes de la
seua gestió.
Creació d’un espai (virtual o físic) on els joves puguen opinar i donar
suggeriments).

Nombre de “Corresponsals Juvenils”.
 
 
 
 

Centres educatius implicats. 
Nivells d’educació.

 
 
 
 

Nombre d’assemblees joves realitzades.
 
 
 
 
 

Creació d’aquest servei de suggerències.

Aquest projecte ha continuat
desenvolupant-se al llarg de 2019-2020
però el curs actual s'ha ajornat per la crisi
sanitària.

Es continua participant en la xarxa i en
contacte amb tots els centres educatius.

S’han fet assemblees i s’estan treballant
projectes que afavorisquen la seua
responsabilitat davant la convivència en
l’espai, la qual cosa afavoreix la seua
autorganització. 

Hi ha nombroses propostes i suggeriments
mitjançant les xarxes socials. A més, en el JOC
s’han fet bústies d’opinió anònima on els i les
joves proposaven millores a l'espai i serveis, i
a les activitats ofertades. També proposen
noves activitats i programem segons
propostes.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX CIUTADANIA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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PROPOSTES DE MILLORA

Aquests programes s'han vist greument afectats per la situació sanitària i per la organització
dels centres educatius. Es rependran aquests programas tan prompte com la situació
sanitària ho permeta.

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Informació

Ampliar els canals d’informació dels joves.

Creació d’una pàgina web exclusivament de joventut on la informació es
puga veure fàcilment.
Augment de seguidors i seguidores en les xarxes socials Infojove
(Instagram i Facebook).

Creació d’aquesta pàgina web.

Nombre de seguidors i seguidores i si ha
existit un augment en el període analitzat.

Considerem que un web no millora la
comunicació amb el jovent, per tant
prioritzem els canals que ells utilitzen. No
obstant, s’està treballant en el contingut de
joventut que apareixerà en el web
municipal on es podrà trobar tota la
informació d’interès per a aquests.

Nombre de seguidors/es: A l’Instagram
tenim un total de 10.391 seguidors (un 54%
són dones i un 46% són homes). A la pàgina
del Facebook tenim 7.899 seguidors (un
65% són dones i un 35% són homes).

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX CIUTADANIA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Des de l’equip tècnic s’ha considerat que la creació de la pàgina web és innecessària, una
vegada els seguidors i seguidores de les nostres xarxes socials és molt alt i l’Instagram i el
Facebook han esdevingut quasi un altre Centre d’Informació Juvenil. Actualment, les persones
joves adolescents de menor edat utilitzen en la seua majoria TikTok i, per això, s'està
estudiant la manera de poder incorporar-se a aquesta xarxa social.

També s’ha decidit la creació de pàgines web per campanyes, per així posar a disposició de les
i els joves així com d’altres persones o institucions interessades tot el material creat.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Informació

Fomentar que les i els joves coneguen la seua pròpia realitat.

Creació d’un observatori de joventut.

Creació d’aquest servei.
Nombre d’estudis i estadístiques
disponibles per als i les joves.

Registre sistemàtic disgregat i estratificat
de les atencions al CIJ des de 2020.Consulta
de dades estadístiques d’altres institucions.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX CIUTADANIA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

S’estima que aquest observatori començarà a partir de gener de 2021. Actualment, es troba
en fase de planificació d’estudis i estadístiques disponibles i s’està fent un esforç per a
obtindre totes les dades disponibles segregades per sexe i edat.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Informació

Donar a conèixer els avantatges que té ser jove.

Difondre i ampliar els descomptes per tindre Carnet Jove en comerços
locals.

Nombre de comerços locals on es fan
descomptes.
Nombre de Carnets Joves realitzats.

Actualment, es fan descomptes en un total
de 7 comerços locals. 
Es van realitzar 527 Carnet Joves durant
l’any 2019 i 204 carnets joves durant l’any
2020.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX CIUTADANIA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Durant l’any 2020 s’han realitzat un total de 204 carnets joves i durant l’any 2019 se'n van
realitzar 527, aquesta diferència s’explica per la situació donada amb la COVID19. En aquesta
pàgina es poden consultar els comerços que fan descompte amb Carnet Jove:
http://www.ivaj.gva.es/va/por-tema-y-comarca-o-municipio

Considerem necessari que aquesta oferta s’amplie per als propers anys, per la qual cosa, s'ha
creat una Guia anomenada "Promoció del carnet jove als comerços de Xàtiva" i hi ha una
persona tècnica que els assessora durant tot el procés.
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EIX 3 
ESTIL DE VIDA:
LÍNIES I OBJECTIUS

 

30



LÍNIA D'ACTUACIÓ Salut i conductes addictives

Promoure hàbits i estils de vida saludables.

Desenvolupar campanyes preventives de salut.
Desenvolupar campanyes preventives de conductes addictives, com ara,
l’addicció a les apostes amb diners o l’ús de telefonia mòbil.
Campanyes per fomentar l’ús de la bicicleta i del transport públic.
Realitzar tallers en educació sexuals entre els més joves.
Desenvolupar programes per tal de promoure l’esport entre les i els
joves, sobretot, entre els de 17 i 22 anys que són els que menys esport
realitzen.

Nombre de campanyes, projectes o
tallers.

En total s’han dut a terme 8 campanyes
preventives de salut: 
-Campanya de reducció de riscos associats
al consum de drogues durant la Fira
d’Agost.
-Dia Mundial sense Tabac.
- Dia mundial de la lluita contra la SIDA.
-Campanya de sensibilització i prevenció
d’alcohol en Falles. 
-Programa escolar Unplugged (Conjunt
d’actuacions dirigides a treballar la
prevenció dels problemes vinculats al
consum de drogues en l’àmbit escolar).
-Xarrades sobre la relació entre el cànnabis
i la Salut Mental en centres escolars.
-Xarrades informatives de prevenció per al
bon ús de les noves tecnologies.
-Campanya sensibilització, Ai, quina por,
no?.
- Campanya "Això té truc"
- Tallers d’educació Sexual al JOC. Es va
realitzar un taller amb format de bùstia
anònima, en el qual, les i els joves feien
preguntes sobre sexualitat i es contestaven
en veu alta de part de les monitores.
Olimpiada Hivernal on el dia 23 de
desembre de 2019 es varen realitzar unes
activitats esportives a Les Pereres per a
joves entre 14 i 17 anys.
Al JOC es van realitzar tallers de prevenció
sobre la protecció de la identitat a les
xarxes socials.

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

31



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

El nombre de beneficiaris no es pot saber
amb certesa:

- Algunes activitats consistien en un estand
en tots els instituts de la ciutat, on es
repartida i es difonia informació.

Altres es feien a l'hora del pati per tindre
més divulgació.

Amb la COVID19, s'han dut a terme
campanyes per xarxes socials.

Amb aquest concurs volem fomentar la
participació de la joventut de Xàtiva i
promocionar un estil de vida que s'allunyen
de les conductes de risc, demostrant que el
col·lectiu de joves és capaç de disfrutar de
la vida de manera saludable.

Alt

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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Nombre de persones beneficiaris

PROPOSTES DE MILLORAOBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

S'ha decidit agrupar els indicadors independentment del tipus de campanya per tal de fer
més visible la informació. 



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Salut i conductes addictives

Promoure l’atenció personalitzada als i a les joves amb problemes de
conductes addictives.

Fomentar el servei d’UPCCA Informar, orientar i assessorar a les famílies
que ho sol·liciten. Implicar a les famílies en les tasques que es realitzen
en relació a la prevenció de drogues. Donar estratègies per a previndre a
l’àmbit familiar les conductes addictives.

Informar, assessorar i orientar a les famílies
que ho sol·liciten. 
Nombre de joves usuaris del servei.

L’UPCCA ha atés a 8 joves en 2019 (5 xics i 3
xiques) i a 3 en 2020 (2 xics i 1 xica), també
fa atenció als i a les seues familiars 
Totes les campanyes que es realitzen des
de la UPCCA es promocionen mitjançant les
xarxes d’Infojove, el que fa que així
apleguen a més joves.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Promoure valors de solidaritat, igualtat, tolerància i respecte.

Realitzar tallers, activitats i campanyes que tinguen a veure amb la
promoció d'aquests valors.
Integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de joventut.

Nombre de tallers, activitats i campanyes i
quins són els valors que es promouen.

Analitzar l’ús del llenguatge i les nostres
comunicacions cap a l’exterior.Formacions
realitzades en igualtat de gènere de part
dels tècnics i tècniques de la Regidoria de
Joventut.

Des del curs acadèmic 2018/2019 es va
llançar als centres educatius el itinerari de
educació per a la participació Creant Futur.

Al llarg de 2019 al Joc es realitzen xerrades i
tallers, activitats i jocs interactius que
fomenten el coneixement d'aquests valors i
potencien un debat entre el jovent.

Al 2020 es va llançar la campanya
"Estima'm bé" per a fomentar les relacions
sanes i igualitàries entre parelles
adolescents.

L’ús del llenguatge és inclusiu pel que fa a
les xarxes socials d’Infojove. S’han realitzat
formacions en matèria d’igualtat a les
tècniques i als tècnics de la Regidoria de
Joventut: formació en pressupostos
participatius i en mediació i resolució de
conflictes.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Fomentar el voluntariat tant nacional com internacional.

Facilitar la mobilitat dels joves mitjançant la difusió dels programes de
l’IVAJ realitzats a tal efecte.

Nombre de joves de la localitat beneficiaris
d’aquests programes.

Per a l'any 2020 estava previst el
desenvolupament de dos camps de treball
en la ciutat de Xàtiva, un per a menors de
18 anys i altre per a majors de 18 de
caràcter social i mediambiental.
Malauradament, el IVAJ va cancelar
aquests.

El 2019 es va desenvolupar un projecte de
Voluntariat Juvenil de caracter
mediambiental a Xàtiva amb persones
joves de tota Espanya. 17 xiques i 8 xics.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Aconseguir una major cohesió social dels joves amb risc d’exclusió social.

Treballar coordinadament amb la regidoria de Benestar Social per tal de
detectar aquests casos i integrar-los en les activitats i projectes.

Existència o no de treball coordinat. Des del JOC, com a punt de trobada de la
població adolescent i juvenil es detecten i
es traslladen possibles casos, als que se'ls
fa seguiment. Donada la situació actual
l'espai està tancat, però en reprendre
l'activitat es continuarà treballant de forma
coordinada.

En contacte amb l'associació AXATEA es va
començar a organitzar i adaptar activitats i
tasques per tal d'integrar als i les joves
membres en la dinàmica del JOC.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ
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PROPOSTES DE MILLORA

Millorar la coordinació i informació d'intercanvi amb el departament de Benestar Social per tal
de detectar i augmentar el nombre de casos als quals se'ls fa seguiment.

PROPOSTES DE MILLORAOBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Educar en el respecte al medi ambient, sostenibilitat i energies netes.

Realitzar programes i tallers que tinguen a veure amb el respecte i
aquests principis.

Realització o no d’aquests programes o
tallers.
Nombre d’assistents.

Es va oferir el programa “Renaix” amb
col·laboració del COR però no hi va haver
suficient nombre de joves.

S’han realitzat rutes nocturnes en la Costa
del Castell i a la Cova Negra on també
tractem aquestes temàtiques

Des del Consell de la Joventut de Xàtiva
amb col·laboració del departament de Medi
Ambient es va realitzar el programa "Fem
natura" que va recollir més de 190kg de
fem en el paratge natural la Cova Negra.

Mitjà-baix

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX ESTIL DE VIDA

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Tot i que el programa es va oferir hi va haver poques persones inscrites. Quan la situació
sanitària ho permeta realitzarem noves campanyes de sensibilització.
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EIX 4 
OCI I TEMPS

LLIURE:
LÍNIES I OBJECTIUS
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Oci alternatiu

Fomentar l’oci alternatiu saludable i de qualitat.

Realitzar projectes d’oci nocturn saludable.
Realitzar un cicle de cinema jove a l’aire lliure.

Realització d’aquest projecte. 
Nombre d’assistents a aquest.

Realització o no d’aquest cicle de cinema.
Nombre d’assistents a aquest.

El 9 d’Octubre de l’any passat es va realitzar
una guia turística nocturna. Rutes
nocturnes per la part baixa del Castell, altra
a la Cova negra i també a la Casa de la
Llum.

No s’ha realitzat donada la situació
sanitària, està previst que es desenvolupe
un cicle de cinema a l’aire lliure a l’estiu de
2021 sempre que siga possible.

La programació que es desenvolupa al JOC
promou el oci nocturn saludable.

Alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX OCI I TEMPS LLIURE

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

39



GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Cultura

Desenvolupar un programa d’oci cultural que done resposta a les
necessitats, sobretot, dels majors de 23 anys.

Realització de tallers i activitats que desenvolupen la creativitat i
participació entre els joves.
Creació d’un programa d’oci i cultural que atenga les necessitats del
jovent.

Nombre de joves que hi participaren de
forma activa.

Realització d’aquest programa d’oci.
Avaluació i nombre d’assistència.

L'any 2019 es va executar una activitat al
JOC on es potenciava la improvisació amb
bases de hip hop, l'escriptura creativa i la
improvisació del rap.

Concurs de cartells per estimular la
creativitat dels i de les més joves. Concurs
de fotografia i literari de relats breus.

Difusió de la sala d'exposició com a espai
disponible al seu abast.

Registre d'Artistes musicals per a participar
en el festivitat "Al Ras"

Durant el confinament de març es va
realitzar la campanya "De casa a Xàtiva" on
cantants i DJ's de la localitat.

També es van donar a conèixer diferents
visites virtuals de museus a nivell europeu i
espanyol.

Mitjà-alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX OCI I TEMPS LLIURE

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

Registrar de forma sistemàtica els i les participants dels concursos i les seues edats.
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GRAU
D'ASSOLIMENT DE

L'OBJECTIU

LÍNIA D'ACTUACIÓ Cultura

Fomentar la música en directe i els grups, solistes i DJ’s juvenils.

Consolidar l’espectacle “Al Ras” com un de referència per al jovent.
Promoure l’actuació de grups locals en programes de caràcter municipal.

Nombre d’assistents al festival.

Nombre de grups locals que van actuar
amb caràcter municipal.

Tot i que el control de l’aforament és difícil
donat que és en espai obert i gratuït, des
de l’UPCCA es van realitzar enquestes i una
observació de la participació, on es van
comptabilitzar uns 500 joves.

Un total de 20 grups l’any 2019.

Mitjà-alt

OBJECTIUS

ACCIÓ

EIX OCI I TEMPS LLIURE

INDICADOR RESULTAT AVALUACIÓ

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Tot i que en 2020 no s’ha pogut realitzar el festival Al Ras, comptem amb les dades del festival
de 2019. Així, aquesta edició van participar un total de 20 grups d’artistes locals (DJ’s o grups) i
l'assistència dels concerts va estar molt nombrosa. Podem dir que el festival està consolidat
com un referent per a la música jove local.
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EIX: Emancipació
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EIX: Ciutadania
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EIX: Estil de vida
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EIX: Oci i temps lliure
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NOVES LÍNIES D'ACTUACIÓ

EIX: ESTIL DE VIDA

46

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Creació d’una Oficina Bullying, per tal d’erradicar aquest problema dels
centres escolars

Promoure els valors de tolerància i respecte.OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADORS Creació d’aquesta oficina.
Si aquesta s’ha creat, els indicadors que aquesta preveu.

EIX: ESTIL DE VIDA

LÍNIA D'ACTUACIÓ Salut

Creació de campanyes dedicades a aquesta conscienciació. 

Conscienciar a la joventut de l’ús responsable de mascareta, distància de
seguretat i higiene.OBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADORS Nombre de campanyes realitzades.

EIX: EMANCIPACIÓ

LÍNIA D'ACTUACIÓ Habitatge

Creació del Servei d'Habitatge Jove i Difusió del mateix

Promoure i difondre Servei d'Habitatge JoveOBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADORS Nombre de campanyes realitzades.

LÍNIA D'ACTUACIÓ Valors

Facilitar la mobilitat dels i les joves mitjançant programes als qual
s'adhereix directament l'Ajuntament de Xàtiva

Fomentar el voluntariat tant nacional com internacionalOBJECTIUS

ACCIÓ

INDICADORS Creació d’Oficina de Projectes Europeus
Si aquesta s’ha creat, els indicadors que la mateixa contemple.



Valoració final

L'avaluació és un instrument que ens serveix per a valorar el grau d'execució
de les activitats previstes i la seua eficàcia, i s'avalua el grau de consecució
de tots els objectius previstos. A més, també serveix per a informar la
ciutadania de totes les accions que s'han anat treballant sobre les accions
previstes en el  Pla.

Com el mateix Pla Jove contenia, aquest informe de seguiment es realitza
amb caràcter annual. Una vegada el Pla va ser aprovat a l'abril de 2019 es va
considerar realitzar aquest primer informe de seguiment a desembre de
2020.

L'avaluació també és important a l'hora de modificar la planificació prevista
inicialment, ja que, com sabem, la realitat de la qual partíem l'any 2019 és
molt diferent de la que ens trobem actualment i, per això, és important
donar valor a aquest informe de seguiment.

S'ha decidit, a més, la creació de noves línies d'actuació per tal de poder
adequar-lo a la situació actual, així com s'han realitzat al llarg del document
propostes de millora que avaluarem en el pròxim informe.

Cal destacar que des de l'àrea de Joventut es disposen de totes les dades
disgregades per sexe i edat, la qual cosa servirà d'ajuda per a l'elaboració
dels pressupostos municipals amb perspectiva de gènere.

Ara bé, tot i que aquesta avaluació és satisfactòria, des de la Regidoria de
Joventut som conscients que el treball en l'àrea de Joventut no acaba ací.
Durant tot l'any 2021 es continuarà treballant sobre els eixos d'emancipació,
ciutadania, estil de vida i oci i temps lliure, i es tornarà a realitzar un informe
de seguiment.
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