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1. Definició i justificació de l’estratègia

El  present  document  és  una  eina  de  gestió  i  direcció  de  totes  les  polítiques  que  des  de  l
´ajuntament de Benissa es dirigeixen a les persones joves de 12 a 30 anys, i és l'avantprojecte del
Pla Jove  2022-2026 d’aquest municipi.

Entenem la joventut com una etapa clau en la trajectòria vital de qualsevol persona, una etapa
decisiva de transformació que dibuixa el present i futur de les persones joves i la seva manera
d’estar en societat. Un moment de construcció del projectes de vida, així com també,  el moment d
´oportunitats i presa de decisions, on la joventut és la protagonista principal de totes les accions.

Sent  així,  el  document  desenvolupa  la  metodologia  per  poder  plantejar  objectius,  accions  i
recursos per a què les persones joves puguen potenciar la seua autonomia, demostrar la seua
capacitat  de participar en la societat d'una manera transformadora i  ser protagonistes del  seu
espai social i cultural.

Pretenem posar en valor les diferents mesures existents i difondre al màxim  les oportunitats que

s'ofereixen a les persones joves, amb la ferma convicció que cal  fer tot el  possible per buscar

solucions, optimitzar els recursos disponibles i dur a terme polítiques i programes eficaços.

És,  per tant,  l´eina que ha de servir  de guia per ordenar i  definir les prioritats  estratègiques i

actuacions municipals en matèria d’adolescència i joventut al poble, a partir del treball transversal

de totes les àrees de l´ajuntament i de la participació de tots els agents , inclosos la joventut i

també a partir de la realització d’un anàlisi global de la situació de la joventut al municipi com

també els serveis prestats i els recursos emprats.

2. Fonaments

Pla VICS (2017-2022)

És el marc d’actuació per atendre a persones que pateixen algun tipus d’exclusió o desavantatge.

Podem dir que la seua concreció en matèria de joventut és l’Estratègia Valenciana de Joventut.

El Consell va aprovar, en 2017, el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, un document director

que busca coordinar transversalment totes les polítiques de la Generalitat. En aquest marc, cal

destacar  el  disseny d'un  nou marc normatiu social  valencià,  on s'inclou la  Llei  15/2017,  de la

Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i l'Estratègia valenciana de joventut 2019-2023.



Llei de polítiques integrals de joventut. Competències del ajuntaments

Segons aquesta llei les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al

futur de la societat valenciana. Tant la Generalitat com les diferents administracions públiques

implicades, així com la societat en general, han d'assumir la necessitat d'unes sòlides polítiques de

joventut, no sols com un conjunt de garanties i drets per al desenvolupament dels nostres joves

sinó també com a un element estratègic de desenvolupament social.

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

vital, individual i col·lectiu, en igualtat d'oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases

per a les polítiques de joventut, unes accions que hauran d'atendre la diversitat social, econòmica i

cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació persegueix garantir la participació i

la  corresponsabilitat  de  les  persones joves  en la  presa de decisions  de la  nostra  comunitat,  i

fomentar al màxim els espais de trobada i debat.

Per  a  aconseguir  aquests  objectius  és  necessari  que les  polítiques  de  joventut  es  dissenyen i

s'executen  de  manera  integral  i  transversal,  amb  la  necessària  implicació  de  les  diferents

administracions i de la societat civil. En el TITOL III, Cap I: l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ),

estableix  que les  polítiques de joventut  a  la  Comunitat  Valenciana es  planifiquen a través  de

l’Estratègia Valenciana de la Joventut que tindrà una vigència de 5 anys.

En  el  Cap.  II  del  mateix  títol  s’estableixen  les  competències  dels  ajuntaments  en  l’article  35,

estableix, entre d'altres:

 Participar  en  la  planificació  de  les  polítiques  juvenils  i  impulsar  les  actuacions  en  el

municipi.

 Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l'àmbit municipal.

 Treballar de manera coordinada amb altres ajuntaments.

 Realitzar i  aprovar el pla municipal de joventut amb un procediment que garantisca la

participació dels consells de la joventut, les associacions juvenils i les persones joves en

general del seu àmbit territorial.

 Elaborar programes i accions d'àmbit municipal que faciliten l'autonomia personal de la

joventut.



Estratègia Valenciana de Joventut

Mitjançant  l'Estratègia  valenciana  de  joventut  (EVJ)  s'establiran  les  directrius  generals  de  la

política  juvenil  que  es  durà  a  terme  en  la  Comunitat  Valenciana,  i  es  coordinaran  totes  les

actuacions  i  programes  de  les  diferents  conselleries  i  de  les  administracions  locals  en  totes

aquelles àrees que incidisquen en matèria de joventut.

La EVJ contindrà mesures concretes per a facilitar l'emancipació dels i les joves, tant a nivell de

formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com d'habitatge i

mobilitat. Així mateix, inclourà accions des dels àmbits de la salut, el consum responsable i l'accés

a un oci educatiu, a través de la cultura i l'esport, amb una atenció particular als col·lectius amb

dificultats especials: joves del medi rural, joves amb diversitat funcional, joves amb persones al

seu càrrec,  famílies monoparentals  femenines,  minories,  immigrants  i  joves que han hagut  de

desplaçar-se a l'exterior per raons econòmiques. Així mateix, recollirà les actuacions en matèria

d'informació, dinamització i  animació juvenil;  la promoció de la participació; la promoció de la

mobilitat  internacional,  i  la  promoció  del  voluntariat  i  el  seu  reconeixement.  Igualment  es

promourà l'activitat associativa i la participació lliure i eficaç de la joventut en la societat i en la

presa de decisions, i es fomentaran actituds i  valors democràtics entre la joventut,  així com la

igualtat efectiva de les persones joves, eliminant discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra

condició o circumstància personal o social i incloent una perspectiva intercultural.

La estratègia valencià de la joventut (EVJ) en proposa 8 línies estratègiques:

 Línia estratègica 1. Emancipació. Educació, formació i foment de l'autonomia  jove.

 Línia estratègica 2. Socialització i àmbit relacional. Inclusió i igualtat.

 Línia estratègica 3. Participació cultural i accés a la cultura

 Línia estratègica 4. Benestar

 Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.

 Línia estratègica 6. Oci educatiu i temps lliure.

 Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.

 Línia estratègica 8. Medi ambient i entorn sostenible.

 Línia estratègica 9. Territori.



Pla Concertat de Joventut 2019-2023: Municipalització de les polítiques integrals de joventut

El Pla de Municipalització és la ferramenta per a concretar en intervencions les polítiques locals de

joventut en els municipis i mancomunitats que acullen una població major a 5.000 habitants.

D’acord a la Llei de polítiques integrals de joventut, una forma de complir amb els drets i deures,

serveis  i  programes  als  quals  han  de  tindre  accés  les  persones  joves,  sent  les  competències

compartides entre la Generalitat i l'Administració Local.

Aquest pla és l'eina per a garantir el  seu desenvolupament des de la proximitat,  l'aposta pels

serveis públics i la creació de llocs de treball de qualitat i amb valor afegit,

a través de subvencions en línea nominativa que l’IVAJ otorga a les entitats beneficiaries per al

nomenament de personal tècnic de joventut de  diferents grups professionals.

Subvencions Pla de Municipalització

Les ajudes són aprovades pel Consell Rector de L’IVAJ per a la contractació de  professionals de

joventut  grup  A  i  B  amb  funcions  de  planificació,  coordinació  i  organització  de  les  polítiques

integrals de joventut i d'intervenció directa amb joves, respectivament.   

De conformitat amb els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici  2021, la Mancomunitat

Circuit  Cultural  Comarcal  Marina  Alta  (MACMA)  obté  149.500€  en  la  línea  nominativa  de

subvenció S6030000 per a la contractació d'un/a tècnic/a en joventut, tres dinamitzadors/es i un/

psicòleg/a per a donar servei i atenció a la joventut de la comarca, en coordinació amb la resta de

personal  tècnic  dels  pobles  de  més  de  5.000  habitants  de  la  Marina  Alta  inclosos  en  la  línia

nominativa de subvenció S5277000 de l’IVAJ.          

          

3. Què és un Pla Jove   

És el document tècnic que dóna estabilitat a les intervencions en matèria de joventut i respon a les
necessitats juvenils. 

Com hem anomenat en l’apartat 1.2.1. Llei de polítiques de joventut, el seu article 38 fa referència

a aquests plans com a Plans territorials de joventut que són el «conjunt d’actuacions plurianuals,

integrades  en  l’EVJ,  que  han  d’establir  mesures  relatives  als  àmbits  específics  en  matèria  de

joventut.»



És un una eina fonamental que permet ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions

municipals en matèria de joventut, a partir del treball transversal de les diferents àrees municipals

i la participació dels demès agents implicats, inclosos la mateixa joventut.

En definitiva,  documents que donen a conèixer la situació de la joventut del  municipi  i  ,  així,

definir-ne una mirada compartida i una estratègia comuna per als propers anys.

Per què es necessita un Pla Jove? 

El Pla Jove presenta avantatges tant pels departaments de joventut de cada municipi com per a

tots  els  altres  departaments  o  regidories  perquè  els  dóna  una  guia  per  treballar  de  manera

transversal  i  estableix  les  actuacions  a  seguir  per  garantir  que els  i  les  joves  puguen definir  i

construir  el  seu  projecte  vital,  en  igualtat  d’oportunitats  i  allunyant-nos  d’una  perspectiva

adultcentrista.

4. Fases d´elaboració del pla i primers resultats

Diagnòstic-Anàlisi de la realitat 

L´anàlisi de la realitat ve donada per l´obtenció i la combinació tant de dades quantitatives com

qualitatives, per tal d´abordar l`anàlisi de les problemàtiques i les necessitats de la joventut que,

posteriorment, en relació a la dagnosi, servirà per a fixar els objectius que es pretenen assolir en el

pla municipal.

Aquesta  fase  ens  permet  conèixer  i  identificar  el  context,  necessitats,   recursos  i  serveis

disponibles amb els  que compta la població de 12 a 30 anys  amb la finalitat  d´optimitzar  les

polítiques públiques dirigides a millorar la qualitat de vida de la joventut al municipi.

L'objectiu és conèixer el context en el qual es troba el col.lectiu i, per això, es durà a terme una

recopilació de dades exhaustiva. 

Dades quantitatives

Per a l'anàlisi inicial, es recullen les dades sociodemogràfiques i l'inventariat d'espais i recursos del

que es disposa en l'actualitat.   D’una banda,  les dades sociodemogràfiques es troben al padró

municipal, portal ARGOS GVA i Institut Nacional d’Estadística (INE).



Benissa  és  un  municipi  de  la  comunitat  Valenciana  siutat  en  la  comarca  de  la  Marina  Alta  .

(provincia  d´Alacant).  El  municipi  compta  amb  11.288  habitants,  dels  quals  2.689   habitants

(23,8%) són joves de 10 a 34 anys, conforme la taula número 1.

TAULA 1

EDAT HOME % DONA %

10-14 269 2.4 281 2.5

15-19 249 2.2 265 2.3

20-24 249 2.2 284 2.5

25-29 284 2.5 256 2.3

30-34 254 2.3 298 2.6

Font: INE. Estadística del padró continu. Consulta, 7 d´octubre de 2021.

D’altra banda, ens centrem en el conjunt d´equipaments, serveis i recursos destinats a la joventut
de Benissa. Així mateix, aquesta informació serà inclosa i constituirà un dels pilars del pla.

En la taula 2 s’indiquen les infraescructures i entitats municipals, que son espais i edificis públics
d'interés.

TAULA 2

INFRAESTRUCTURES

AJUNTAMENT

ARXIUS MUNICIPALS

BIBLIOTECA PÚBLICA BERNAT CAPÓ

ESPAI CULTURAL LES CASES DEL BATLLE

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA «JAVIER SANTA CREU»

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

CASA MUSEU ABARGUES

CENTRE D´ART TALLER D´IVARS

OFICINES DE TURISME:
 OFICINA DEL CASC URBÀ
 OFICINA DE LA PLATJA

CASAL JOVE BENISSA

SEU UNIVERSITÀRIA DE LA MARINA



SALÓ D´ACTES CULTURAL I CINEMA MUNICIPAL

CENTRE D´ART TALLER D´IVARS

En la taula 3 s’indiquen els recursos culturals:

TAULA 3

RECURSOS CULTURALS

AGRUPACIONS MUSICALS:
 ARTPERFORMANCE
 COLLA EL RIBERER
 COLLA DE XIRIMITERS
 COLLA DE XIRIMITERS PERE BIGOT
 SOCIETAT LÍRICA I MUSICAL
 LES 9 MUSES

MÚSICA CORAL I CLÀSSICA
 CORAL BENISSENCA

TEATRE
 INMA RODRÍGUEZ
 LA PETRICOR ARTS
 SOUNDS FAMILIAR
 TEATRERES PEL MÓN

DANSES
 L´ESBARD DANSAIRE

ASSOCIACIONS
 ASOCIACIÓN MULTICULTURAL AMUBE BENISSA
 GRUP D´ARTISTES DE BENISSA
 LES 9 MUSES
 GRUP DE MUNTANYA MARGALLÓ DE BENISSA
 MOVIMENT DIOCESÀ DE JUNIORS

Dades qualitatives

Enquestes a informadors/es clau:

Els  informadors/es  clau  són  aquelles  persones  que  directament  o  indirectament  estan

relacionades amb col.lectiu i això els fa comptar d'una visió especial del món juvenil. Per tant, els

seus testimonis són clau per a interpretar correctament la realitat de la joventut del municipi. En

aquesta fase, actualment hi han realitzades un total de 9 enquestes, entre els quals es troben els



següents  professionals:  tècnica  de  cultura,  cap  del  departament  d´esports,  tècnic  de  festes,

tècnica  de  la  UPCCA/UCA,  personal  administratiu,  agent  de  desenvolupament  local

(desenvolupament econòmic  i  ocupació),  tècnic  de gestió del  personal  Labora  i  Servef  (on  es

desenvolupen  programes  per  a  jovens),  professora  i   personal  de  participació  ciutadana,

transparència i igualtat.

En relació a les dades obtingudes troben els següents temes com a focus d'interés:

Treball: Com a punt fort destaquen la motivació que té la joventut i  les ganes que tenen per

afrontar del seu futur laboral i la intenció de millorar, així com la necessitat d’emancipació a través

d'un treball fixe, un bon sou i d'aquesta manera sentir-se útils i realitzats. També apunten sobre la

necessitat de desenvolupar polítiques públiques  i/o municipals que fomenten la inserció laboral i

donar  oportunitats  mitjançant  la  contractació  en  empreses,  acompanyada  d’una  formació

específica per als llocs laborals que s'ofereixen.

Estudis: en general,  les respostes apunten que la joventut afronta els estudis positivament perquè

s'adonen que són una eina fonamental en la vida, així mateix tenen voluntat en seguir estudiant,

demostrant il·lusió i ganes en seguir formant- se, ja que trien el que els agrada. D’altra banda, la

falta d'ocupació laboral crea desil·lusió entre la joventut amb carreres universitàries perquè no

poden accedir al món laboral per la falta d'ofertes i, per tant, es veuen abocades a fer un màster

que els obliga a ser dependents dels pares prolongadament.

Família: Destaquen el respecte, la responsabilitat   personal  i  la cura de l'entorn immediat,  de

manera  individual  o  compartida  amb  les  persones  que  conviuen.  Així  mateix,  observen  la

necessitat d’ajudar a la joventut a millorar les relacions familiars. 

Municipi: la participació és un aspecte postiviu que té la joventut, especialment en les activitats

lúdiques que els permet la socialització dins del municipi. No obstant això,  demanden més espais (

tant públics com privats) per a divertir-se i relacionar-se d'una manera cívica i respectuosa, de

manera que es puguen potenciar els encontres presencials en l'àmbit social ocupant el temps d'oci

d’una forma gratificant. Així com facilitar espais de debat, cursos de formació de llengues i noves

tecnologies, i tallers d'autoestima, bones pràctiques i hàbits saludables.



Enquestes a joves

Les  enquestes  a  joves  van  encaminades  a  conéixer  quines  són  les  principals  preocupacions,

problemes, demandes o motivacions i interessos, i quines solucions proposen als problemes que

els afecten. 

Actualment s'està iniciant les enquestes a l'Institut d'Educació Secundària Josep Iborra on s´han fet

un total de 49 enquestes, les portades a terme han sigut els següents grups  1 r ESO A, 1r ESO F i 3

ESO B , no obstant això necessitem realitzar més enquestes per poder arribar a la mostra i tindre

una visió més clara del que és la realitat al municipi.

Una vegada fetes totes les enquestes a aquest grup d'edat començarem la difusió als majors de

divuit anys fins als trenta per tal de conéixer quines són les necessitats i problemàtiques que ens

trobem per poder dissenyar línies d'actuació de cara el futur.

Completades  les  fases  prèvies  desenvolupades  seguirem  en  els  processos  participatius,   d

´elaboració   del pla, la seva implementació, el seguiment i avaluació. 



5. Temporalització

Diagrama de gantt

Seguidament  hem especificant  allò  i  temporalitzat  les  accions  futures  que ens  queden per  a
realitzar.

Fase Data d'inici
Setmanes de
duració

Data  de
finalització Progrés Estat

Entrevistes p. polític 20/09/2021 1 26/09/2021 100 % Finalitzat
Entrevistes p. tècnic 20/09/2021 2 03/10/2021 100 % Finalitzat
Dades estadístiques 20/09/2021 16 09/01/2022 16 % En procés
Entrevistes
responsables 20/09/2021 16 09/01/2022 16 % En procés
Entervistes
informadors clau 20/09/2021 16 09/01/2022 16 % En procés
Entrevistes a joves 20/09/2021 16 09/01/2022 16 % En procés
Fòrums joves 09/01/2022 6 19/02/2022 0 % No iniciat
Anàlisi de viabilitat 20/02/2022 6 02/04/2022 0 % No iniciat
Diàleg estructurat 03/04/2022 6 14/05/2022 0 % No iniciat
Redacció  del
diagnòstic 15/05/2022 6 25/06/2022 0 % No iniciat
Disseny  de  les
itnervencions 26/06/2022 6 06/08/2022 0 % No iniciat
Disseny de l'avaluació 07/08/2022 6 17/09/2022 0 % No iniciat
Redacció del Pla 18/09/2022 4 15/10/2022 0 % No iniciat
Aprovació del Pla 16/09/2022 1 22/09/2022 0 % No iniciat
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