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1. ANÀLISI I ESTUDI DIAGNÒSTIC

1.1 CONTEXTUALITZACIÓ

Massanassa  és  un  municipi  de  la  Comunitat  Valenciana  que  es  troba  a  la
província de València, a la comarca de l’Horta Sud. La seua població a data 1
de gener de 2020 segons consta a l’INE és de 9.782 habitants dels quals 1.853
són jóvens de 12 a  30 anys (924 hòmens i  924 dones),  el  que suposa el
18,94% de la població.

Hem de destacar  que durant  2022 es va aprovar el  I  Pla Local  d’Infància i
Adolescència de Massanassa que té com a missió principal “coordinar l'acció
municipal per a garantir que es complisquen  els drets de la infància i
l'adolescència recollits a la Convenció dels drets de la infància de 1989, a més
de garantir la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents de forma activa
per a millorar la seua qualitat de vida, benestar i integració progressiva en la
societat  com a ciutadans i  ciutadanes de ple  dret”.  A  més,  volem destacar
l’existència de programes d’Educació per a la Participació que s’estan duent a
terme des del Servici de Joventut de l’Ajuntament de Massanassa, com són:

- Programa de dinamització estudiantil “ALUMNAT
ACTIU/CORRESPONSALS”: amb estudiants de secundària que es
formen en participació i valors, i col·laboren amb programes i activitats
del CIJ-Espai Jove.

- Voluntariat “PLANETA MASSANASSA”: programa de sensibilització i
educació mediambiental.

- FÒRUM JOVE: espai de debat i proposta en relació a les polítiques
públiques de joventut a l’àmbit local.

- Programa de Formació per a l’Animació Infantil i Juvenil “reCURSOS”:
accions formatives en el camp de l’educació al temps lliure, el voluntariat
i l’animació sociocultural.

També, hem de parlar de les propostes d’OCI EDUCATIU que des del mateix
Ajuntament es programen des de diferents regidories (Educació, Esports,
Joventut i Cultura) al llarg de l’any, i que compten amb una alta participació,
com ara la programació estable de l’AGENDA JOVE i les Activitats
programades per a èpoques de vacances escolars (Estiu Jove, Pasqua Jove,
Nadal Jove, etc).

El punt de partida del present Pla és el diagnòstic (*l’informe complet el podeu
trobar a l’annex d’aquest Pla Jove) per a conéixer la realitat que envolta les
persones jóvens de Massanassa amb la finalitat d’orientar les polítiques
públiques de l’administració local en aquest àmbit.
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També, cal assenyalar que el present diagnòstic de joventut s’ha elaborat de
forma paral·lela al d’infància i adolescència i que recull aquelles actuacions que
proposa i afecten a la nostra àrea.

Per a l’elaboració del I Pla de Joventut de Massanassa (2022-2026) la primera
de les tasques que ens vàrem marcar va ser la d’establir espais i mecanismes
on l’administració local, representada pels seus responsables polítics i tècnics,
es trobaren amb la seua població jove per a compartir i, fins i tot, debatre sobre
les accions i polítiques públiques adreçades a ells i elles. És per això que des
de  la  Regidoria  de  Joventut  de  l’Ajuntament  de  Massanassa  s’organitzaren
diferents fòrums jóvens i enquestes juvenils que ens donaren una primera foto
fixa de les necessitats i demandes juvenils  del municipi, i  que  va  iniciar  el
procés d’elaboració del I Pla Jove d’àmbit local com a conjunt d’actuacions
plurianuals que establiran mesures relatives als àmbits específics en matèria de
joventut.  Així  és  com  ho  definix  la  Llei  15/2017  de  polítiques integrals  de
joventut de la Comunitat Valenciana en el marc de l’Estratègia Valenciana de la
Joventut  (EVJ)  com  a  eina  de  planificació  i  coordinació  de  les diferents
actuacions i programes autonòmics i locals que tinguen la seua incidència en la
població de 12 a 30 anys.

El I Pla Jove de Massanassa tindrà una vigència de 4 anys, de 2022 a 2026, i
s’articularà basant-se en 4 eixos d’actuacions:

 EMANCIPACIÓ JOVE (formació, ocupació, habitatge i accés als serveis 
socials)

 VALORS JOVES (inclusió, igualtat, diversitat, interculturalitat,
sostenibilitat, salut i TICs).

 ENTRETENIMENT JOVE (oci, cultura, festes i esports)
 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ JOVE.
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1.2 DISCURSOS COMPARTITS

Massanassa és un poble tranquil amb tots els servicis i infraestructures
necessàries per a la vida diària, ben comunicat i a prop de la ciutat de València.
No obstant això, el principal valor de Massanassa és que continua sent un
poble malgrat estar envoltat d’un gran centre comercial i de municipis molt més
grans que responen millor a la definició de ciutat dormitori.

D’acord amb la descripció que fan les persones consultades per a l’informe
diagnòstic elaborat, Massanassa s’estructura en tres zones diferenciades.

D’una  banda,  està  el  nucli  antic  que  es  caracteritza  per  acollir  les  cases
unifamiliars típiques de poble, on es concentra la població més envellida i
valencianoparlant; i els  servicis municipals com l’Ajuntament, serveis socials,
l’AODL i el centre educatiu concertat San José y San Andrés. No obstant això,
s’hi troba a faltar teixit comercial.

D’altra banda, hi ha la zona que s’emmarca entre l’avinguda Blasco Ibáñez i la
cv400. Va ser la primera extensió del municipi amb finques i població obrera
immigrant de  Castella  la  Manxa,  principalment.  Hi  predomina  la  parla
castellana. Actualment se situen ací serveis municipals com la biblioteca, la llar
del jubilat, el CIJ-Espai Jove, l’EPA i les escoles públiques d’infantil i primària.

A més, es compta amb una tercera àrea de nova creació, coneguda com el
Divendres.  Ací  s’ha assentat població nouvinguda, principalment parelles i
famílies jóvens de municipis propers i de la capital que han reviscolat el poble.
La zona està igualment pròxima al polígon industrial i al nucli antic. Ací s’ubica
l’IES Massanassa.

El valor de ser un poble es percep en la proximitat de l’administració i  dels
mateixos governants, en l’estreta relació entre les diferents institucions locals, i
en fets com ara que veïns i veïnes es coneixen entre ells. Això es manifesta
també en  el  sentiment  de  ser  de  Massanassa  i  en  què  s’ha  convertit  en
l’eslògan  del municipi:  “Massanassa,  un  poble  per  a  viure-hi”. Totes  les
persones informants reconeixen la preocupació i la bona labor de l’ajuntament
per resoldre els problemes, atendre les demandes i millorar la qualitat de vida
del veïnat.
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1.3 METODOLOGIA

El nostre Pla municipal  cerca comptar  al màxim amb l'opinió de la joventut,
recollint els seus interessos, suggeriments i,  en definitiva, busca que siga el
més pròxim possible a la seua realitat i punt de vista. Per a això s'han seguit
diferents fases durant l'elaboració i s'han establit diferents eines de consulta i
participació amb les quals poder dialogar amb les persones jóvens, i donar-los
l'oportunitat de transmetre'ns el seu paréixer sobre com han de ser les
polítiques de joventut de Massanassa.
L’estudi diagnòstic va fer ús d’una metodologia per complementació
encadenada, segmentada en tres fases:

Primera     fase  ,
Revisió de la literatura grisa municipal vinculada als plans, reglaments,
estratègies i altres estudis de diferents àmbits, amb especial interès en aquells
que tenen un impacte directe en la joventut.  En aquest sentit  han sigut molt
valuoses les  conclusions  de  l’enquesta  jove i  dels  fòrums joves fets  per  la
Regidoria de Joventut.

Segona       fase  
S’ha aplicat metodologia qualitativa. Concretament, s'ha emprat la tècnica de
l'entrevista semiestructurada, tant individual com grupal, per a conéixer els
discursos de l’àmbit tècnic i polític municipal, educatiu, associatiu i també de les
persones jóvens de Massanassa.

Tercera     fase  
S’ha fet una mapificació per a conéixer els recursos municipals dirigits a la 
joventut a partir de la informació proporcionada per professionals tècnics.

El procés va començar en 2021 i finalitza després de l'estiu de 2022. Un llarg
període de temps ja que des de l'àrea s'ha treballat de manera àrdua perquè
aquest document reflectisca realment la situació juvenil municipal i compte amb
la major aprovació de totes aquelles persones a les quals va dirigit.
Passos     seguits:  

- I fòrum municipal Massanassa (OCTUBRE 2020)
- Enquesta Jove (desembre 2020-febrer 2021)
- Fòrum instituts (ABRIL 2021)
- Fòrum MAT JUNY 2021
- Elaboració de l’estudi diagnòstic (segon semestre 2021) que recull les

propostes dels fòrums i enquestes realitzats.
- Establiment dels eixos vertebradors a partir del diagnòstic.
- Fòrum Jove 2022 (maig)
- Fòrum instituts i fòrum professionals (juny 2022)
- Consulta Jove (juny-juliol 2022)
- Redacció Pla d’actuacions (juliol- agost)
- Revisió per part de l’IVAJ i àrees implicades (igualtat, educació, benestar

social, AODL…).
- Aprovació del Pla (octubre 2022)
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INFORMES FÒRUMS 2022

NOM FÒRUM JOVE
DATA 20 MAIG
PARTICIPANTS MASCULÍ

4
FEMENÍ
2

PRINCIPALS 
PROPOSTES

- Activitats culturals de dansa i musicals a l’auditori.
- Espais de joc per a la joventut als parcs.
- Activitats d’oci nocturn i de cap de setmana.

NOM FÒRUM INSTITUT
DATA 01 JUNY
PARTICIPANTS
12-17 anys

MASCULÍ
45

FEMENÍ
53

PRINCIPALS 
PROPOSTES

MILLORES ESPAI JOVE:
- Mobiliari i decoració més moderna.
- Millor equipació tecnològica (ordinadors, pantalles,

videojocs, altaveus..)
- Taules d’estudi i llibres de lectura i consulta.
- Equipament d’oci (futbolí, màquines expenedores, 

cafeteria, espais de cuina).
- Eines de consulta i participació Jove.

CURSOS I TALLERS:
Escacs, ceràmica, art, dibuix, cant, costura, lettering, cuina,
robòtica, fotografia, cal·listènia, teatre i interpretació, idiomes,
parkour, skate, habilitats socials, orientació laboral, educació
emocional, manualitats.
ACTIVITATS PER A JÓVENS:

- Excursions i viatges per a jóvens.
- Competicions i concursos (dibuix, videojocs, esportives, 

karaoke)
- Activitats d’oci multiaventura (ràfting, paintball, caïac,  

paddle surf, gimcana, campament).
- Activitats d’oci (scape room, zombis, guerra Nerf o pistoles 

d’aigua, sopars populars, festa espuma…).
- Activitats culturals (teatre, cine, monòlegs…).
- Activitats musicals (discomòbil, concerts).
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NOM FÒRUM CURS MAT (Monitor/a de Temps Lliure)
DATA 11 JUNY
PARTICIPANTS
18- 30 anys

MASCULÍ
7

FEMENÍ
12

PRINCIPALS 
PROPOSTES

ACCIONS PRIORITÀRIES DE LES PROPOSADES AL
DIAGNÒSTIC:
- Fomentar l’accés al treball Jove, bus nocturn a València, ajudes
d’habitatge Jove, tallers sobre efectes de substàncies addictives,
accions de foment de la igualtat i el respecte, oferta d’oci nocturn,
programació per a jóvens en festes (barracons, discomòbils), millor
comunicació de les activitats, foment de l’esport Jove, excursions a
preus reduïts, canal de participació per a fer propostes i
suggeriments, activitats d’oci per a jóvens majors de 18 anys.
ACTIVITATS PER A JÓVENS:

- Discomòbils i barracons o foodtracks per a jóvens.
- Bus nocturn a València i bus a la platja.
- Excursions a preus reduïts.
- Cursos formatius: perruqueria i estètica, monitor temps 

lliure o menjador, carreter…
- Classes de ball, skate, informàtica, manualitats…
- Programació cultural amb monòlegs, teatre juvenil, cine 

d’estiu amb estrenes.
- Mercat de segona mà solidari.
- Tallers d’educació emocional.
- Festa de l’espuma.
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NOM CONSULTA JOVE
DATA Formulari obert de l’11 de juny al 31 d’agost.
PARTICIPANTS MASCULÍ

20
FEMENÍ
23

NO BINARI
1

PRINCIPALS
RESPOSTES

COMUNICACIÓ:
- Més del 50% de les participants no seguixen les xarxes de

joventut.
- El 87% veu interessant  la  creació  d’un canal  de difusió

propi per a les activitats de l’àrea, principalment via
whatsapp.

-
VALORS: De les activitats proposades, les que més suport han
obtingut són les xarrades per a joves sobre addiccions, sexualitat
o assetjament  (63%), Voluntariat europeu (59%), Grup estable
d’activitats mediambientals (52%) o el Grup de suport emocional
(50%).

CURSOS I TALLERS: Les opcions que més s’han escollit són:
- Taller de cuina 56%
- Taller de conversa en anglés 45%
- Art, pintura i ceràmica 43%
- Teatre i expressió corporal 40%
- Cursos per a professionals de l’oci i temps lliure 40%
- Fotografia 38%
- Tècniques d’estudi 36%

ACTIVITATS D’OCI PER A LES JORNADES DE LA JOVENTUT:
- Scape room 59%
- Esdeveniment zombi 45%
- Esdeveniment gaming 38%
- Música, concerts (Jove) 34%
- Tornejos esportius 34%
- Color Run 31%

CULTURA I PROGRAMACIÓ DE L’AUDITORI: S’ha demanat,
principalment, programació de pel·lícules més juvenils, teatre i
monòlegs i concerts de grups valencians.

OBSERVACIONS El contingut d’aquesta consulta ja estava orientat a donar
resposta  als  quatre  eixos  vertebradors  de  les  actuacions  que
tindria el Pla Jove.
Cal  remarcar que 29 de les respostes rebudes són de majors
d’edat, públic al qual no havíem arribat tant com a l’adolescent, al
qual accedim a través dels instituts. Això fa que considerem molt
interessants aquests resultats.
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1.4 MARC     NORMATIU  

El  marc  normatiu  referent  a  les  polítiques  de  Joventut  en  les  quals
s’emmarca el present Pla està organitzat en cinc nivells de concreció:
internacional, comunitari, estatal, autonòmic i municipal.

Internacional:

• Convenció dels Drets de la infància.

• Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves (2005).

• Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU.

• Declaració de Lisboa sobre Polítiques i Programes relatius a la Joventut.
1998, Conferència Mundial de ministres per la Joventut.

• Pacte Iberoamericà de la Joventut (2016)

• Estratègia del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament de la
Joventut 2014-2017.

• Pla d’Acció OIJ 2016- 2021.

• Llibre Blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte Joventut, 
Cooperació Espanyola e INAP (2018).

Comunitario     (Youth     Strategy):  

• La Resolució del Consell dels Representants dels Estats membres reunits en
el si del Consell de 14 de desembre de 2000, relativa a la integració de les
persones joves.

• Llibre Blanc de la Joventut. Comissió Europea (2001).

• Carta europea revisada sobre la participació de les persones joves en la vida
local i regional. Congrés de Poders Locals i Regionals. Estrasburg, 2003.

• Decisió núm. 790/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril
de 2004 per la qual s'establix un programa d'acció comunitària per a la
promoció d'organismes actius a escala europea en l'àmbit de la Joventut.

• Pacte Europeu per la Joventut. Consell Europeu (2005).

• Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats
membres, reunits en el si del Consell, sobre el foment de nous enfocaments en
el treball en l'àmbit de la Joventut per a descobrir i desenvolupar el potencial
dels jóvens (2016).
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Estatal:

• Constitució Espanyola. Article 9.2 sobre el principi d’igualtat material i article
48, sobre la participació de la Joventut.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 25.

• Ordre del 20 de setembre de 2000 del Ministeri de Treball i Assumptes socials
per la qual es crea l’Agència Nacional Espanyola per a l’aplicació del programa
comunitari “La Joventut amb Europa”.

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local.

• Estratègia Joventut en Espanya 2020. Comissió Interministerial per a la 
Joventut.

Autonòmic:

• Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 49, apartat 27.

• Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector 
Públic Instrumental i de Subvencions

• Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la
Infància i la Adolescència de la Comunitat Valenciana.

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

• Decret 86/2015 (pendent d’aprovar el nou decret que desenvolupa la Llei 
actual 15/2017).

• Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023

Municipal:

A nivell  municipal  no existix  una normativa explícita sobre joventut.  A
partir de l'elaboració d'aquest primer Pla, es pretén empoderar el Departament,
posar en relleu la seua importància i començar a treballar de manera
sistematitzada en la cerca d'uns objectius concrets i determinats.

Sí que existix i servix com a referència d'aquest Pla el “PLA MUNICIPAL
D'INFÀNCIA  ADOLESCÈNCIA  2022-2025”  amb  el  qual  compartim algunes
actuacions i  objectius, seguint  el  camí del  treball  en xarxa i  transversal que
considerem fonamental per a l'èxit del treball amb joventut.
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1.5 MASSANASSA EN XIFRES

A partir de l'informe diagnòstic realitzat i que es pot consultar íntegrament en
l'annex del Pla, passem a esmentar algunes de les xifres més rellevants de la
població jove del municipi.

Dades sociodemogràfiques

La següent piràmide poblacional s’ha elaborat a partir de les dades del padró
d'habitants a 1 de gener de 2020. En aquesta piràmide es presenten visualment
les persones empadronades en el  municipi  de Massanassa segregades per
sexe i grup quinquennal d’edat.
La forma de la piràmide és regressiva, caracteritzada per una base inferior i
superior d’un grandària xicoteta i una part central més ampla que acumula la
major part del les persones empadronades. Aquesta piràmide és habitual en
societats en procés d’envelliment, caracteritzades per una baixa natalitat i una
baixa mortalitat. El grups que acumulen major percentatge de població són dels
35 anys fins els 54 anys. Cal dir que aquestes edats són productives pel que fa
l’activitat laboral.

Gràfic 1. Piràmide poblacional de Massanassa.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró a 1 de gener de 2020
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DADES D’OCUPACIÓ:

Anàlisi d’afiliacions a la Seguretat Social
Com s'aprecia en el següent gràfic, la distribució de les afiliacions a la
Seguretat  Social  al  municipi  de  Massanassa  per  trimestres  durant  els  anys
2013, 2015, 2017, 2019, 2020 i 2021 mostra en general una tendència positiva.
Cal esmentar que l'any 2021 es contempla fins al mes de novembre, última
xifra disponible. No obstant això, en el període 2019-2021 destaca un lleuger
descens en el segon trimestre per a tornar a augmentar en el tercer i quart. En
els cinc anys analitzats, el quart trimestre (el tercer en el cas de 2021)
evidencia el major nombre de persones afiliades, arribant a les 3.949 afiliacions
en el tercer trimestre de 2021, xifra que supera les 3.896 del quart trimestre de
2020. Observem que de l'any 2019 al 2020 les afiliacions han disminuït en el
primer trimestre un valor de 106 persones, en el segon trimestre un valor de
122 persones,  en el  tercer  trimestre  un valor  de 22 persones  i  en el  quart
trimestre un valor de 36 persones. No obstant això, tornen a pujar en tots els
trimestres de 2021 fins a hui (115, 121 i 88 en el primer, segon i tercer trimestre
respectivament). Els valors superen fins i tot els aconseguits en 2019, excepte
en el segon trimestre que pràcticament l'iguala.
Aquestes dades serien un signe de recuperació econòmica després de
l'impacte de la pandèmia de la covid-19.
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Anàlisi de les contractacions a Massanassa

En el gràfic 3 s'observa l'evolució de la distribució de contractes, segons el
sexe, al municipi de Massanassa durant els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
i 2021. Cal esmentar que l'any 2021 es contempla fins al mes de novembre,
última xifra disponible en el moment de lliurament del treball. En el període de
2016-2018 s'observa una tendència positiva, en el qual augmenten els
contractes de 3.418 a 5.460 (segons la distribució per sexe, els hòmens
aconseguixen 1.593 contractes més i les dones 449). En 2019 (5.079
contractes) comença una tendència negativa que presenta un descens brusc
en 2020 (2.760 contractes) i es manté en 2021 (2.748 contractes). Per sexes, hi
ha un major descens en el nombre de contractacions d'hòmens que de dones
en passar de les 3.168 de 2019 a les 1.663 en 2020 i les 1.600 en 2021. A
més, en el cas de les dones s'advertix un lleuger ascens en les contractacions
en aquest últim any en passar de les 1.097 en 2020 a les 1.148 en 2021.

Respecte al nombre de contractes creats per grups d'edat i sexe de persones
jóvens,  en el  següent  gràfic trobem que en la franja 16-24 anys existix una
tendència positiva que es veu interrompuda en passar dels 182 contractes de
2019 als 86 de 2020. En 2021, no obstant això, tornen a augmentar les
contractacions (151). L'evolució en el mateix període és similar en el cas de les
dones malgrat que representen un menor nombre de contractacions que els
homes del 2016 al 2020. En 2021, però, es produïxen més contractes de dones
(85) que d'hòmens (66). L'evolució de les contractacions en el cas dels hòmens
és fluctuant.  Augmenta de 2016 (53) a 2017 (101) per a descendir en 2018
(75), tornar a augmentar en 2019 (106) baixar en 2020 (52) i tornar a pujar
en 2021 (66) però sense aconseguir els valors previs a la pandèmia.
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En general, el nombre de contractacions en la franja 25-29 anys supera en tots
els anys a aquells produïts en la franja 16-24 anys (gràfic 4).  Les persones
jóvens del primer grup solen haver acabat la seua formació i es troben en plena
incorporació laboral mentre que les del segon solen seguir en període formatiu.
En el còmput total per anys, hi ha un augment en el nombre de contractes del
2016 (466) al 2017 (640), però descendixen en 2018 (585) per a tornar a
incrementar  en  2019 (638).  En  2020  descendixen  de  nou  fins  als  444
contractes per a tornar a ascendir en 2021 fins als 549 contractes.
Aquesta mateixa tendència es repetix en el cas dels hòmens que, com en el
grup de 16- 24 anys, continuen acaparant tots els anys un major nombre de
contractes que les dones. L'evolució per a les dones és també positiva i sol es
veu interrompuda en 2020 quan es produïxen 89 contractes  menys que en
2019. En 2021 tornen a incrementar-se fins a aconseguir els 224 contractes.

El  següent  gràfic  mostra  l'evolució  de la  distribució  dels  contractes segons
sector  d'activitat  econòmica  realitzats  al  municipi  de  Massanassa  durant  el
període 2016- 2021. De manera general, observem que el sector d'activitat que
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realitza més contractes és el de Servicis. Després ho fa la indústria, seguit de
la construcció i l'agricultura.
En l'evolució per anys, la Indústria manté una tendència ascendent fins a
passar de les 523 contractacions en 2020 a les 486 de 2021. En el cas dels
sectors  serveis  i construcció el descens de contractacions comença
lleugerament en 2019 (4.324 i 221, respectivament) per a ser més acusat en
2020  (2.040  i  127,  respectivament). Tanmateix  comença  a  recuperar-se  en
2021 (2.068 i  152,  respectivament).  En l'agricultura descendix dos punts de
2016 (20 contractacions) a 2017 (18 contractacions) per a continuar amb una
tendència ascendent fins a 2020 quan s'aconseguixen les 70 contractacions.
En 2021 descendixen fins a les 42.
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En el  gràfic  7  s'observa  la  distribució  de les  persones  demandants  actives
parades en menors de 25 anys en el període 2019-2021. L’evolució és
ascendent, ja que el nombre de persones actives parades augmenta any rere
any (amb xicotetes excepcions alguns mesos puntuals). Per exemple, dels 49
en novembre de 2019 als 60 de 2020 i els 81 de 2021 en el mateix mes. No
obstant això, en 2021 es dona un descens considerable entre octubre i
novembre en passar de 78 a 60 casos. En tots els anys s’aprecien pics
d’increment de persones aturades, destacant abril i setembre en 2019 (54 i 50,
respectivament); abril (71), juny (el màxim pic amb 103) i octubre (81) de 2020;
i febrer (84) i agost (80) de 2021.

Gràfic 7. Distribució de les persones demandants actives parades menors de
25 anys al municipi de Massanassa en 2019, 2020 i 2021.

Font:  Elaboració  pròpia  a partir  de les  dades  de  LABORA Servei  Valencià
d'Ocupació i Formació.
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1.5 JOVENTUT MASSANASSA

La màxima representació de l'àrea de joventut municipal la trobem en el Centre
d'Informació Juvenil (CIJ), un espai municipal destinat a fer de la informació una
ferramenta útil per al  desenvolupament personal,  social,  econòmic, cultural  i
polític de les persones jóvens. El CIJ pretén ser un espai perquè els i les jóvens
siguen els únics protagonistes en el desenvolupament  i creació d'iniciatives,
activitats i projectes amb total i complet suport de la Regidoria de Joventut.

QUINS SERVEIS PRESTA?

- Informació i orientació relativa a qualsevol tema que t'interesse: viatges,
treball, oposicions, cursos, concursos, estudis, sexualitat,  activitats culturals i
socials, oci i temps lliure, associacionisme i voluntariat, medi ambient, etc.

- Punt d’emissió i tramitació del carnet jove.

- Aula multimèdia i zona wifi. Serveis gratuïts amb tres ordinadors i
impressora.

- Difusió d'informació d’interés juvenil a través de les xarxes socials
Instagram i Facebook @cijmassanassa

QUINES ACTIVITATS S’ORGANITZEN?

- FÒRUM JOVE.  Un espai de debat i participació on la població jove pren la
paraula  i  ens  trasllada,  tant  a  l’alcaldia  com al  regidor  i  tècnics,  les  seues
demandes i  propostes de manera que l’Ajuntament, a través del  servei  jove
municipal,  puga dissenyar  una programació  de qualitat  d’acord a  les  seues
expectatives i interessos.

- CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT. Especialització i reciclatge en
matèria d'animació juvenil, com ara conversa en anglés, monitor/a de temps
lliure, educador de menjador escolar i manipulador d'aliments, educador/a de
col·lectius amb necessitats educatives especials,  introducció a la llengua de
signes, educació per a la salut i primers auxilis, animació hospitalària, etc.

- OCI EDUCATIU. Són aquells tallers o cursos anuals que combinen el gaudir
del temps lliure i la formació no reglada. Taller de parkour, cal·listènia,
slackline, i esport urbà; tallers de cuina “gastronomix”, taller de conversa
en anglés, etc.

- OCI I TEMPS LLIURE Activitats anuals que promouen la participació de les
persones jóvens en activitats educatives i d’oci, fora de l’escola, en períodes
vacacionals, festius o en horari extraescolar: Estiu jove, pasqua Jove, nadal
jove, campament infantil, campament jove, nit de Tots Sants.
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- JORNADES DE LA JOVENTUT.  Participació en activitats diverses que es
programen en funció  de les necessitats i  les demandes de la  joventut del
municipi: EL + JOVE, gamer weekend, nit zombi, urban fest, tallers,
graffiti, concursos, monòlegs, scape room, etc.

- SUPORT A L'ESTUDI. Activitats de suport a les persones jóvens en èpoques
d'examen. AULA DE NIT, un espai municipal per a donar resposta a la
necessitat de l’estudiantat en èpoques d’examen.

- TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI, dirigit a preparar els exàmens finals.

- L’ESPAI DE NIT. Una programació diferent per als divendres per la nit, on les
persones  jóvens  d’entre  12  a  17  anys  podran  disfrutar  d'un  oci  divertit,
educatiu  i nocturn, alternatiu a  les nits de consum, en l'espai Jove, en
horari de 21:00 h a 00:00 h.

- JOOP. Jove oportunitat.  Programa subvencionat pel fons Social Europeu a
través de l'IVAJ, dirigit a jóvens de 16 a 21 anys que actualment ni estudien ni
treballen i  necessiten  motivació.  Què ofereix? Durant  4 mesos,  un/a  coach
t’ensenyarà a prendre les decisions sobre el teu futur, a creure en les teues
possibilitats, a trobar la teua vocació, motivació, t’orientarà, preparant-te si el
necessites les proves d’accés als CFGM (opcional) i a més podràs participar en
activitats lúdiques i eixides a empreses per a conéixer de prop el món laboral.

- AVENTURA’T. Un programa d’activitats i eixides amb un component comú,
“l’adrenalina i l’emoció” per a viure-les amb els teus amics i  amigues. Bus
Blanc i cap de setmana a la neu, eixides i rutes, cicloturisme,
multiaventura, etc.

- PLANETA MASSANASSA.  Un programa mediambiental de caràcter anual,
dirigit a alumnes dels Centres Educatius i públic familiar, on es realitzen
activitats de voluntariat, aprenentatge i servei, amb tallers, excursions,
cicloturisme, cura i  coneixement del  Parc Natural  de l'Albufera,  integrant  els
eixos de l'Agenda 2030.

- #JOVEimpuls.  Jornades d’orientació sobre estudis no reglats i treball de
temporada dirigit a l’alumnat de 16 a 30 anys. Vols treballar i estudiar al mateix
temps?, aprendre idiomes i guanyar diners?, viatjar? fer pràctiques formatives?
Camps de treball  Europeus?,  monitor/a de T.L? cursos gratuïts? Treballar a
l’estiu de monitor/a, socorrista, festivals,  au-pair,  creuers…? Tot i més a les
jornades!

- CORRESPONSALS JUVENILS. Són jóvens dels Centres Educatius de
secundària que estan fent les funcions de corresponsal o informador/a de les
activitats  organitzades  per  l’Espai  Jove,  traslladant-les  als  seus companys i
companyes i  al  revés.  D'aquesta  manera  estan  informats/des  de tot  el  que
organitza el departament de joventut i l’Ajuntament, per  poder,  de manera
transversal, comunicar-nos les seues propostes a més de realitzar formació i
beneficiar-se de tots els avantatges municipals que comporta ser-ho.
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Taula 1. Nombre de participants en els programes de Joventut en 2019.

Taula 2. Oferta esportiva a Massanassa per esport i número de participants
entre 12 i 30 anys
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Quant a l’associacionisme, segons l’Enquesta Jove, el 75% de joves (235) són
membres d’una associació. Participen majoritàriament en les que són de
caràcter esportiu, cultural o festiu. Solament 16 estan presents en associacions
juvenils mentre que 22 ho fan en organitzacions estudiantils. De fet, hi ha una
única  associació  juvenil  activa  en  el  poble,  les  Juventudes  Marianas
Vicencianas, que voldria crear un programa d’intervenció social comunitària.
L’Associació Juvenil Massanassa, un dels fundadors de la qual va ser l’actual
regidor  de Joventut,  es  troba inoperativa. Existix una associació de jocs de
taula que li agradaria també crear un programa lúdic en el si del CIJ-Espai Jove
però necessitaria fer ús de les instal·lacions i suport econòmic de l’Ajuntament
per a poder organitzar les activitats. Podem vore aquestes dates reflectides en
la següent taula 3.

Taula 3. Nombre de persones joves de Massanassa membre d’una associació
per tipologia de l’organització.
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u Major dificultat d’accés a l’ocupació de la joventut sense formació. 
u Centre històric en progressiu envelliment i degradació.
u Risc de creació de zones degradades urbanísticament i social si no s’hi intervé.
u Desplaçament de la joventut a altres municipis perquè no pot pagar un 
habitatge a Massanassa.
u Proliferació de relacions afectives tòxiques entre la joventut.
u Augment d’addiccions com l’alcohol, la marihuana i la ludopatia per falta 
d’alternatives d’oci saludable.
u Vincle entre festa i consum d’alcohol, tabac i drogues entre l’adolescència. 
u Conflictes relacionats amb la convivència a causa del botellot.
u Desafecció de la joventut cap a la política i la participació pública.
u Distorsió de la realitat en considerar com col·lectives les demandes de xicotets 
grups.

AMENACES

1.6 DAFO a partir del diagnòstic

DEBILITATS
u Falta d’alternatives per a l’alumnat conflictiu dels centres educatius.
u Absència d’oferta de FP Bàsica.
u Escassa oferta de formació per a l’ocupació.
u Falta d’oportunitats d’inserció laboral per a jóvens en l’Ajuntament en forma 
de beques o contractes de pràctiques.
u Falta de polítiques públiques municipals d’ocupació dirigides exclusivament a
jóvens.
u Desconeixement de l’AODL per part de la joventut.
u Absència de polítiques públiques d’habitatge.
u Zones degradades (sense manteniment, il·luminació, etc.).
u Percepció d’inseguretat a la nit per part de les jóvens.
u Consum normalitzat de drogues blanes entre la joventut.
u Alt índex de violència de gènere entre la joventut.
u Falta de propostes d'oci juvenil.
u La joventut no està present com a públic en els programes municipals de 
Cultura i Festes.
u Falta d’instal·lacions esportives gratuïtes i de lliure accés.
u Dificultat d’accés de la joventut més vulnerable a l’oferta esportiva municipal
perquè és de pagament.
u Instal·lacions deficients del Casal Jove i poc atractives per a la joventut.
u Absència de teixit associatiu juvenil.
u Absència d’un òrgan de participació de la joventut (Consell).
u Absència de canals de participació oficials i estables.
u Comunicació municipal deficient de les polítiques públiques de Joventut tant 
en quantitat com en la forma.



u Preocupació de l’equip de govern per la joventut.
u Potenciar la col·laboració amb entitats del Tercer Sector com Kolectivo Parke
per a afavorir la inclusió de la joventut en situació de vulnerabilitat.
u Coordinació entre els diferents serveis municipals (Joventut, Cultura, Festes, 
Esports, AODL) per a donar resposta a les necessitats de la joventut.
u La creació de vincles del CIJ-Espai Jove amb l’alumnat dels centres 
d’Educació Secundària per a activar la joventut.
u Implantació de la Formació Professional en el centre San José, San Andrés y 
San Benito.
u L’existència del CIJ-Espai Jove com a punt d’encontre i participació de la 
joventut.
u Equip de Joventut proactiu i implicat en la realitat de la joventut local. 
u Creació d’una oferta d’oci saludable.
u Existència de canals de comunicació propis de Joventut. 
u Escolta activa del personal municipal tècnic i polític

OPORTUNITATS

u Cohesió social entre el veïnat.
u Proximitat entre administració local i ciutadania.
u Autopercepció de la joventut de què Massanassa és una localitat amb molta 
població jove.
u AODL amb recursos propis.
u Equip docent de secundària implicat en les necessitats del seu alumnat. 
u Polígon industrial potent per a la grandària de Massanassa.
u Bona convivència i sentiment de pertinença.
u Col·laboració municipal amb entitats del tercer sector.
u Recursos i programes municipals d’inclusió de l’alumnat amb dificultats 
socioeducatives.
u Sensibilització municipal cap a la violència de gènere.
u Ampla oferta d’activitats de prevenció: conductes addictives, educació 
afectivosexual, violència de gènere, preservació del medi ambient...
u Ampla i diversa oferta d’activitats de la Regidoria de Joventut.
u Existència d’infraestructures municipals per al temps lliure: Auditori, 
poliesportiu, CIJ-Espai Jove, biblioteca...

FORTALESES



2. PLA JOVE DE MASSANASSA
Aquest I Pla de Joventut de Massanassa s’estructurarà de la següent manera:

• Començarem veient els principis rectors o senyals d’iden tat, aquells aspectes que considerem fonamentals
i prioritaris que han d’estar reflec ts de manera transversal en tot el Pla.

• Determinarem els objec us principals que desitgem aconseguir amb ell. Tota intervenció ha de ndre clar,
sabent d'on par x, allò que desitja aconseguir perquè guie el procés.

• Definició i  contextualització dels  des nataris als quals va dirigit, tant  individuals com col·lec us,  amb les
seues caracterís ques psicoevolu ves o socials.

• El Pla d'actuacions i la seua temporalització, estructurat en:

1. Eix d’actuació

2. Objec u 

3. Actuació

4. Indicadors de seguiment

5. Àrees implicades

6. Temporalització i pressupost

• Avaluació i seguiment del Pla per a comprovar el seu correcte funcionament i implementar, si fora necessari,
les modificacions que foren per nents.



2.1 SENYES D’IDENTITAT

Es ndran en compte en totes les accions impulsades per aquest Pla tota la norma va rela va a principis i drets de la
joventut,  principalment  aquells  indicats  a  la  Llei  15/2017  de  polí ques  integrals  de  joventut  de  la  Comunitat
Valenciana i en l'Estratègia Valenciana de la Joventut (EVJ).

Igualtat i respecte a la diversitat

La igualtat de tracte i oportunitats a tota la ciutadania és un pilar bàsic que ha de marcar qualsevol actuació iniciada
des de l’administració pública. La intervenció amb la joventut, no serà una excepció. 

La joventut, com la resta de la societat, és diversa. Jóvens i adolescents han d’apreciar aquesta diversitat i valorar-la
com un aspecte que enriquix la societat. És per això que la igualtat de tracte, els drets i deures, independentment del
seu origen, sexe, capacitats, religió, pensament o situació socioeconòmica són fonamentals.

D’altra banda, cada persona som única i diferent a qualsevol altra. Fomentar la igualtat valorant la diversitat existent
ajuda a desenvolupar la personalitat de la joventut  en el reconeixement i l’acceptació de l’altre.

Si estem tractant de transmetre la importància de la perspec va de gènere, el llenguatge inclusiu i, en general, la idea
que totes les persones som iguals,  cal ser  coherents i predicar amb l’exemple des de les actuacions i  documents
proposats des de l’àrea de joventut.

Integració

El Pla Jove de Massanassa ha de prioritzar l’atenció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat per
a previndre l’exclusió social i dotar-los de la protecció necessària perquè nguen unes condicions de vida dignes i
puguen desenvolupar-se amb les mateixes oportunitats que la resta de la joventut.

Sostenibilitat 

La cura del medi ambient és ja una prioritat per a tota administració. Per a poder salvar el planeta hem de començar
per protegir i valorar el nostre entorn més pròxim.

Així, a través, principalment, del programa Planeta Massanassa tenim la voluntat d’ensenyar a les persones jóvens
educació  ambiental,  que  coneguen  la  biodiversitat  del  nostre  municipi  i  transmetre’ls  valors  relacionats  amb  el
respecte  i  cura  de la  naturalesa  com a únic  comportament  vàlid  en  la  relació  dels  éssers  humans  amb el  medi
ambient. El nostre marc d’actuació serà el de l’Agenda 2030 i els Objec us de Desenvolupament Sostenible.

En aquest sen t, també cobren molta importància aspectes com la reducció de residus (a través de les tres R’s) i l’ús
més eficient de les fonts d’energia com a aprenentatges fonamentals per a la sostenibilitat ambiental.

Educació

Considerant  l’educació  com  la  base  principal  del  desenvolupament  humà,  no  podem  deslligar-la  del  procés  de
desenvolupament integral de la joventut.

Per tant, considerem fonamental treballar de la mà dels centres educa us i de l’àrea d’educació perquè, d’aquesta
manera, poder col·laborar, planificar actuacions conjuntes i generar ac vitats d’aprenentatge i servei que transmeten
uns valors al les persones jóvens i ajuden al desenvolupament de la societat i del municipi.

Transversalitat

Les preocupacions i necessitats de la joventut no són exclusives, sinó que, generalment, coincidixen amb les de la
resta  de  la  població.  Habitatge,  ocupació,  transport…,  són  algun  dels  aspectes  en  els  quals  tots  necessitem
acompanyament o orientació.



A par r d'un treball coordinat entre els servicis municipals, el Pla de joventut de Massanassa ha d'implicar a totes les
àrees i en tats locals que treballen amb el col·lec u jove. Aquesta forma de treball transversal garan rà un model de
polí ca pública de joventut integral i eficaç, concorde a la proposta del marc norma u en el qual s'engloba el Pla.

Par cipació

Corresponsabilitat. Aquest és un concepte que emana de totes les idees de polí ques propostes per a la joventut.
Preguntar, escoltar i legi mar la veu dels jóvens de Massanassa és fonamental per a incloure la seua mirada en la
construcció i transformació social del municipi. La par cipació els empodera en tant que es reconeix la seua capacitat
de comprendre el seu entorn i prendre decisions lliures, cosa que els fa protagonistes de la vida pública. L'impuls de la
par cipació infan l i adolescent significa també inver r en una ciutadania ac va i compromesa al llarg de la seua vida.



2.2 DESTINATARIS

La Llei integral de joventut 15/2017 ens indica que les persones joves, a les quals hem de dirigir les nostres polí ques
de joventut  són  aquelles  que es  troben entre  els  12 i  els  30 anys.  Per  tant,  el  públic  objec u al  qual  es  dirigix
directament aquest Pla són als següents grups:

 Preadolescents (12-14 anys)

 Adolescents (15-17 anys)

 Jóvens (18-24 anys)

 Jóvens “preadults” (25-30 anys)

 Famílies amb membres en edat de 12 a 30 anys.

 En tats, associacions i professionals que treballen amb jóvens.



2.3 EIXOS D’ACTUACIÓ
1. ENTRETENIMENT JOVE

L'ocupació del temps d'oci per part del col·lec u jove ha sigut, tradicionalment, el principal focus de les actuacions
dels departaments de joventut municipals. Actualment s'intenta ampliar els àmbits de treball però, no per això, cal
descurar aquest aspecte.

L'entreteniment i que aquest siga  saludable, alterna u i lliure de prejudicis és fonamental en el desenvolupament
integral de la joventut. Per tant, hem de con nuar proposant espais i ac vitats per a l'ús adequat del temps lliure per
part del col·lec u. És la nostra missió oferir una visió de l'oci vinculada a hàbits saludables, el respecte a totes les
persones i maneres de viure la vida i, en la mesura que siga possible, allunyada de l'es gma que la joventut només
s'entreté amb conductes nega ves per a la seua salut.

En aquest aspecte, la promoció de l'esport  pot ndre una gran importància. Aporta socialització i cura del cos. Per
tant, és important que busquem la via per la qual joves con nuen la seua pràc ca en arribar l'adolescència, moment
en el qual s'ha detectat un gran descens de prac cants habituals d'alguna pràc ca espor va. 

D'altra banda, volem que la programació municipal de  cultura nga un espai per al públic juvenil.  En les diferents
enquestes i fòrums realitzats se'ns trasllada la necessitat d'oferir una agenda d'ac vitats culturals que nga més en
compte els  gustos i  preferències  juvenils.  Pretenem que es puguen programar  espectacles de teatre o monòlegs
atrac us per a menors de 30 anys a l'Auditori, alguna pel·lícula de cinema del seu gust, concerts de grups joves, en
valencià, d'ar stes locals o locals d’assaig, també s'han sol·licitat. 

Finalment, però no menys important, tenim el tema de les ac vitats més ins tucionals com poden ser les festes o les
jornades de la joventut. S'ha reflec t en les diferents eines de par cipació obertes la desafecció dels i les joves per la
programació durant les festes municipals. Reclamen que hi haja ac vitats enfocades a ells ja que, al seu parer, les que
hi ha tradicionalment estan més pensades en públic infan l o adult. Discomòbils amb música actual, cavalcada de
disfresses,  sopar de grup amb música,  viatges o excursions i  festa de l'espuma són algunes de les  propostes més
comentades per a festes i setmana de la joventut.

En aquest punt, ens agradaria comentar la importància de seguir les indicacions i suggeriments que ens fan arribar per
a fomentar la futura par cipació en successius fòrums o enquestes, ja que veure transformades les seues sol·licituds
en realitats és la millor  manera de fer-los conscients i corresponsables de les decisions preses, i poden sen r que
formen part de les polí ques públiques de joventut al seu municipi.

2. EMANCIPACIÓ JOVE

Independència. Aquesta és la principal demanda que emana de qualsevol jove, ja des de la preadolescència. L'afany
de sen r-se lliure, prendre les seues pròpies decisions i ndre la capacitat de triar el seu camí és una cosa innata en
l'ésser humà en deixar la infància.

Lamentablement, en aquests dies aquesta independència és cada vegada més di cil d'aconseguir i en la societat que
vivim s'està retardant progressivament. Per això i per ser un dels drets de la joventut que proposa l'ar cle 4 de la Llei
15/2017,  una de  les  responsabilitats  dels  departaments  de  joventut  és  impulsar  polí ques  que faciliten  aquesta
emancipació. Polí ques d'habitatge, formació, accés a l'ocupació, mobilitat, etc., són alguns dels aspectes a treballar
des d'aquesta perspec va.

Per  tant,  es  fa  de  nou  fonamental  el  treball  transversal  amb  altres  departaments  i  en tats  ja  que  des  de  les
competències pròpies de joventut no és suficient per a incidir en totes aquestes necessitats.

Si bé no tenim la capacitat de donar ajuda directa en assumptes com a habitatge o treball, sí que hem de ser capaços
d'orientar els nostres usuaris en tots aquells programes que puguen ser del seu interès. Subvencions, programes de
formació,  ajudes  estatals  o  autonòmiques;  hem d'estar  al  dia  en qualsevol  opció  que  puga  ajudar  a  una  major
autonomia de les persones jóvens i en la recerca d'informació sobre aquest tema.

Un altre punt important d'aquest eix és la mobilitat, tant del dia a dia com la més llunyana. En el dia a dia hem de
promoure instruments que faciliten l'accés al transport públic als i les més joves perquè el fet de desplaçar-se no
supose un impediment a l'hora d'estudiar, treballar o per a l'oci i entreteniment. Reclamar uns serveis adequats als



seus interessos, en freqüències i horaris, i impulsar ajudes per al seu ús ha de ser prioritari. D'altra banda, treballar en
programes de formació o voluntariat en altres països pot ser molt beneficiós per a la joventut. Aquestes experiències
desenvolupa  en   qui  par cipa  no  sols  aspectes  relacionats  amb  l'aprenentatge  de  llengües,  sinó  també,  i
fonamentalment,  un  creixement  personal  i  madura u que els  ajudarà  a  forjar  la  seua personalitat  i  formarà  en
aquestes persones un punt de vista global i una disposició afrontar reptes que els ajudarà la resta de les seues vides.
És obligació de l'àrea treballar en la promoció d'aquesta mena de programes i experiències.

3. PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Par cipació i comunicació no tenen perquè estar relacionades però són dos aspectes molt necessaris en l'èxit de les
polí ques de joventut en aquests moments.

Vivim en un món en el qual és quasi tan important el que fas com el que comuniques. Per sort o per desgràcia, si no
estàs en les xarxes eres invisible per a una gran part de la població. Així, un servei de comunicació àgil, pròxim i que
u litze un llenguatge juvenil  afavorirà  que les  actuacions de l'àrea arriben  al  seu  públic  objec u.  En els  fòrums
realitzats ens  hem trobat que part de les persones jóvens no coneixien  alguns dels programes  impulsats des del
Centre d'informació Juvenil, per la qual cosa, encara que és del seu interés, no hi poden par cipar si no s'assabenten
que està passant. Això cal solucionar-ho.

Des del punt de vista de la par cipació, la norma va vigent indica que un eix principal de les polí ques de joventut és
la corresponsabilitat per  part  de  les  jóvens  en  aquestes  polí ques.  Això  implica  la  necessitat  que  exis squen
mecanismes de par cipació a través dels quals puguen recollir-se les propostes i suggeriments a par r de les quals es
promoguen noves inicia ves o es man nguen aquelles  que agraden a la  població juvenil.  Així aconseguim,  d'una
banda, evitar l’adultocentrisme en les programacions de l'àrea i, d’una altra i més important, fomentar la par cipació
dels i les més joves de cara a poder incidir en aspectes municipals que els afecten directament. Sempre ndran més
èxit les actuacions nascudes d'aquelles persones a qui es dirigixen que les decidides per tercers. D'ací la importància
de la par cipació ciutadana.

Una tercera pota d'aquest eix seria l'associacionisme, com a estructura fonamental de par cipació. Com hem vist en
el diagnòs c, no exis x a Massanassa cap associació pròpiament juvenil encara que sí molts/es joves pertanyents a
associacions  culturals  o  espor ves.  És  molt  important  de  cara  al  desenvolupament  comunitari d'una  societat
l'existència d'organitzacions, ja siga com a associació o únicament com a grup de persones amb interessos comuns i,
per tant, veiem important el foment i el suport a la creació d'associacions i/o grups organitzats.

4. VALORS JOVES

Igualtat, inclusió, sostenibilitat, salut, apoderament…, són alguns dels valors que, necessàriament, hem de treballar
amb aquest Pla municipal.

En moltes ocasions, la nostra joventut ja va per davant de les generacions més grans en tots aquests temes, però no
hem de deixar de treballar-los, que siguen referència de totes les nostres actuacions de manera transversal  i que

nguem en compte aquests valors en cadascuna de les propostes de l'àrea. 

La nostra societat requerix que les noves generacions nguen una visió social més oberta, globalitzada i que nga el
respecte a idees diferents a les pròpies com a base de comportament social i cívic. 

D'altra banda, les conseqüències del canvi climà c i el calfament global ens afecten d'una manera més clara en la
nostra vida. Per això, hem de lluitar contra ell educant en l'ús de recursos de manera sostenible, en la importància del
consum responsable  i  de  les  energies  renovables  com  a  única  possibilitat  de  frenar-lo,  alhora  que  tractem  de
man ndre el planeta com un lloc habitable el major temps possible.

És important també per a aquest Pla aspectes rela us a la salut. Ara més que mai som conscients de com una malal a
pot fer  un tomb a la  vida, no sols  de manera individual sinó, com sabem,  afectant  a tota la societat.  A més,  les
conseqüències de la pandèmia a nivell de salut mental encara estan per reflec r-se ja que tota la població ha vist
retallades les seues relacions socials durant un temps. Per a la joventut, en concret, aquestes conseqüències poden
ser fins i tot majors perquè aquesta “repressió” els ha agafat en un moment vital de desenvolupament social i de
forjat de la seua personalitat. La nostra labor, en aquest sen t, ha de ser estar al seu costat, donar-los suport en el
que necessiten i crear els espais i eines necessàries per a la seua orientació i acompanyament.



2.4 OBJECTIUS GENERALS PER EIX

2. Entreteniment jove

1.1 Desenvolupar polí ques de joventut que faciliten espais d'oci i temps lliure per a jóvens amb  caràcter
par cipa u.

1.2  Dissenyar  i  planificar  conjuntament  amb la  joventut  zones  d'oci  i  espor ves  adaptades  a  les  seues
necessitats.

1.3  Generar  una  programació  d'ac vitats  culturals,  d'oci  saludable  i  espor ves  adequada  als  interessos
juvenils.

3. Emancipació jove

2.1 Promoure inicia ves i programes d'ajuda a la mobilitat juvenil.

2.2 Treballar transversalment amb altres administracions  i departaments amb la finalitat de facilitar a les
persones jóvens l'accés a un habitatge digne.

2.3 Fomentar  l'emprenedoria,  la  inserció  laboral  i  la  formació  com a eines bàsiques per a  l'emancipació
juvenil.

4.  Par cipació i comunicació

3.1 Promoure la par cipació ac va de la joventut en la definició i desenvolupament de polí ques públiques a
l’àmbit municipal.

3.2  Assessorar  i  orientar  les  persones  jóvens  a  par cipar  en  projectes  socioculturals,  formant-los  en
par cipació ac va i associacionisme.

3.3 Millorar la comunicació ins tucional entre l’Ajuntament i la població jove del municipi.

5.  Valors Joves

4.1 Protegir els drets de la joventut i garan r l'accés als recursos públics de totes les persones joves.

4.2 Promoure l’Agenda 2030 i els Objec us de Desenvolupament Sostenible entre la població jove en vistes a
millorar la protecció del medi ambient i la sostenibilitat energè ca.

4.3 Fomentar es ls de vida saludables per a un millor desenvolupament personal, emocional i de salut.

4.4 Ajudar que xiques i xics puguen desenvolupar lliurement la seua personalitat allunyats d’estereo ps i rols
de gènere i promoure relacions d’inclusió i igualtat.



2.5 ACTUACIONS DEL PLA JOVE MUNICIPAL

Cadascuna  de  les  actuacions  es  jus fiquen  per  estar  incloses  al  Pla  d’infància  i  adolescència  (PIA),  a  l’informe
diagnòs c (ID) o per ser propostes aparegudes als fòrums o consultes joves (CJ) realitzades el 2022 .

ENTRETENIMENT JOVE
Objec u 1.1: Desenvolupar polí ques de joventut que faciliten espais d'oci i  temps lliure per a jóvens amb
caràcter par cipa u.

Actuació 1: Programació de tallers municipals dirigits a joves (PIA).
Descripció de la intervenció: Tindre una programació estable d’ac vitats d’oci educa u setmanals a realitzar a
l’Espai jove,  debades, amb criteris de gènere i  accessibles al  conjunt de tota la població jove.  La proposta de
tallers naix de les consultes i fòrums realitzats.
Des nataris: 12-17 anys.

Objec us específics:

 Augmentar el nombre de tallers oferits per l’Espai Jove els dos primers anys i man ndre’ls els
altres dos.

 Augmentar el nombre de persones par cipants per taller els dos primers anys i man ndre’ls
després.

Indicadors:

 Nombre de tallers oferits

 Nombre de par cipants per taller

Agents implicats: Departament de joventut.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració Oct-maig Oct-maig Oct-maig Oct-maig
Pressupost MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ

Actuació 2: Proposta d’oci nocturn “Espai de nit” (PIA) (ID)
Descripció de la intervenció: Ac vitats d’oci nocturn saludable dins de la programació de l’Espai Jove al llarg de
tot l’any. L’ac vitat inclourà sopar i alguna ac vitat en horari de 21:00 h a 00:00 h.
Des nataris: 12-17 anys.

Objec us específics:
- Augmentar el nombre d’edicions el primer any i man ndre-les els següents.
- Ob ndre una par cipació estable d’almenys 15 jóvens a les diferents edicions del programa.

Indicadors:
 Nombre d’edicions anuals.

 Mitjana de par cipants per edició.



Agents implicats: Àrea de joventut.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració Primavera, tardor
i hivern.

Primavera, tardor
i hivern.

Primavera, tardor
i hivern.

Primavera, tardor i hivern.

Pressupost MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ

Actuació 3: Comissió Jove de festes i esdeveniments. (PIA)(ID)
Descripció de la intervenció: Crear una comissió jove par cipa va que col·labore amb la Regidoria de Joventut
en la definició de propostes adequades per a jóvens a les fes vitats locals i jornades de la joventut.
Des nataris: 16-30 anys.

Objec us específics:
- Ob ndre una proposta mensual per part de la comissió.

Indicadors:
2 Nombre de propostes fetes per la comissió.

3 Nombre d’ac vitats dutes a terme.

Agents implicats: ÀREA DE JOVENTUT I REGIDORIA DE FESTES I CULTURA.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

Objec u 1.2: Dissenyar i planificar conjuntament amb la joventut zones d'oci i espor ves adaptades a les
seues necessitats.
Actuació 4: Manteniment i millora dels parcs de Cal·listènia. (ID)
Descripció de la intervenció: Vigilar l'estat dels parcs existents a la població i construcció de dos nous parcs en
els dos primers anys del Pla, tenint en compte en el disseny d’aquests l’opinió dels usuaris/àries.
Des nataris: 16-30 anys.

Objec us específics:
- Fomentar l’ac vitat sica  per a millorar la salut de les persones jóvens.

Indicadors:
- Creació d’un parc de cal·listènia a l’Alqueria Sòria. Sí/No
- Creació d’un parc de cal·listènia al parc de l’estació. Sí/No

- Manteniment dels parc construïts (Forsañ, poliespor u).
Agents implicats: Àrea de joventut i urbanisme.

2023 2024 2025 2026
Duració X X X X
Pressupost MIG-BAIX MIG-BAIX BAIX BAIX
Actuació 5: Construcció d’un Pump Track. (ID) (CJ)
Descripció de la intervenció: A par r d’opinions de possibles usuaris/àries, construcció d’un circuit d’skate i BMX i
espai de pa natge a prop de l’aparcament del Forsañ, i ampliació i manteniment del ja existent a la Zona del
Divendres.
Des nataris: 12-24 anys.

Objec us específics:

 Augmentar el nombre d’espais municipals on prac car esport.



 Oferir opcions espor ves gratuïtes al veïnat de Massanassa.
Indicadors:

 Construcció del nou parc. Sí/No.

 Manteniment i ampliació del parc del Divendres. Sí/No.
Agents implicats: Departament de joventut, urbanisme i esports.

2023 2024 2025 2026
Duració X X X X
Pressupost Baix MITJÀ Baix Baix

Actuació 6: Habilitar el camp de futbol vell. (ID)
Descripció  de la  intervenció: Habilitar  aquest  espai  i  aprofitar-lo per  a  la  construcció  de pistes  de  diferents
esports com futbol sala, bàsquet i vòlei, amb xarxes i de lliure accés.
Des nataris: 12-30 anys.

Objec us específics:

 Oferir opcions espor ves gratuïtes al veïnat de Massanassa.
Indicadors:

 Actuació realitzada. Sí/No.
Agents implicats: Departament de joventut i urbanisme.

2023 2024 2025 2026
Duració X X
Pressupost MITJÀ MITJÀ

Actuació 7: Remodelació del parc de l’Alqueria Sòria. (ID)
Descripció  de  la  intervenció: Adequar  el  parc  existent  a  l’Alqueria,  amb millora  del  pis,  la  instal·lació  d’una
porteria i cistelles de bàsquet amb xarxes, i coberta per a la pluja.
Des nataris: 12-24 anys.

Objec us específics:

 Oferir opcions espor ves gratuïtes al veïnat de Massanassa.
Indicadors:

 Arreglar el pis. Sí/No
 Col·locació de sostre. Sí/No

 Remodelació d’instal·lacions. Sí/No.
Agents implicats: Departament de joventut i urbanisme.

2023 2024 2025 2026
Duració X X X X
Pressupost MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ

Objec u  1.3:  Generar  una  programació  d'ac vitats  culturals,  d'oci  saludable  i  espor ves  adequada  als
interessos juvenils.
Actuació 8: Programació cultural jove (PIA) (ID)
Descripció de la intervenció:  Tindre una programació d’arts escèniques, musicals,  cine, etc., dirigit a públic
juvenil. Es ndran en compte propostes fetes a les consultes jóvens.



Des nataris: 16-30 anys.

Objec us específics:
- Incloure una ac vitat cultural per a jóvens al mes en la programació de l’auditori.

Indicadors:
- Nombre de mesos amb ac vitat juvenil programada.

- Agents implicats: Àrea de cultura i àrea de joventut.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost MITJÀ MITJÀ MITJÀ MITJÀ

Actuació 9: Promoure la pràc ca espor va de les persones jóvens. (ID)
Descripció de la intervenció:  Organització d’esdeveniments espor us amb col·laboració de les en tats locals:
carreres populars, tornejos espor us, passejos en bici o qualsevol altra pràc ca espor va.
Des nataris: 12-30 anys.

Objec us específics:
- Fomentar la pràc ca espor va i els seus beneficis per  a la salut.

- Realitzar una ac vitat col·lec va per trimestre.
Indicadors:

- Nombre d’ac vitats promogudes.

- Nombre d’esdeveniments organitzats per en tats en les que col·labora l’Ajuntament.

Agents implicats: Àrea de joventut.
22-23 23-24 24-25 25-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

Actuació 10: Ac vitats d’oci al temps lliure (ID) (PIA)
Descripció de la intervenció: Con nuar amb la programació de diferents ac vitats d’oci als períodes no lec us
(Nadal, Pasqua, es u) per a jóvens de la localitat tractant de cobrir, amb aquests programes, la necessitat del
seu oci i la conciliació de les seues famílies. Es primarà en aquestes actuacions aquelles propostes originals i
que aporten un valor educa u.
Des nataris: 12-17 anys.

Objec us específics:
- Fomentar les ac vitats d’oci alterna u als períodes vacacionals.

- Augmentar cada any el nombre de par cipants a aquestes ac vitats.



Indicadors:
- Nombre d’ac vitats promogudes.

- Nombre de par cipants per edició.

Agents implicats: Àrea de joventut.
22-23 23-24 24-25 25-26

Duració X X X X
Pressupost MIG MIG MIG MIG

EMANCIPACIÓ JOVE
Objec u 2.1 Promoure inicia ves i programes d'ajuda a la mobilitat juvenil.
Actuació 11: Obertura de l’ oficina Erasmus + Massanassa (CJ)
Descripció de la intervenció: Creació d’aquesta en tat que tramitarà i oferirà opcions de programes d’intercanvi i
mobilitat en països europeus per a majors de 18 anys.
Des nataris: 18-30 anys.

Objec us específics:
- Generar oportunitats d’estudi, treball i voluntariat en països estrangers.

- Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Indicadors:
- Nombre de jóvens inscrits/es a l’Oficina.

- Nombre de mobilitats tramitades per any.

Agents implicats: Joventut i educació.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

Actuació 12: Bus nocturn els caps de setmana. (CJ)
Descripció de la intervenció: Promoure la creació d’una línia de bus nocturna els caps de setmana per a anar a
zones d’oci juvenil durant la primavera i l’es u.
Des nataris: 18-30 anys.

Objec us específics:
- Facilitar la mobilitat de les persones jóvens en cap de setmana de manera segura i sostenible.
- Promoure l’ús del  transport públic  i  treballar  perquè nguen horaris  d’acord  als interessos de la

joventut.
- Oferir opcions d’oci nocturn per a jóvens de 16 a 30.

Indicadors:
• Instauració del servici. Sí/No.

• Nombre d’usuaris per trajecte.



Agents implicats: Joventut, Ajuntament, Mancomunitat de l'Horta Sud.
2023 2024 2025 2026

Duració Primavera-es u Primavera-es u Primavera-es u Primavera-es u
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX
Actuació 13: Organització de viatges i excursions per a jóvens. (CJ)
Descripció de la intervenció: Dins del programa Aventura’t, organització de viatges i excursions d’oci, culturals
o mul aventura per a la joventut. Es ndran en compte les propostes aportades en les consultes realitzades.
Des nataris: 16- 30 anys.

Objec us específics:
- Realitzar almenys un viatge per trimestre dins del programa Aventura’t.

- Oferir opcions d’oci per a jóvens de 16 a 30 anys.

Indicadors:
• Nombre de viatges organitzats per any.

• Nombre d’usuaris per viatge.

Agents implicats: Joventut, Ajuntament, Mancomunitat de l’Horta Sud.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost MIG MIG MIG MIG

Objec u 2.2 Treballar transversalment amb altres administracions i departaments amb la finalitat de facilitar
a les persones jóvens l'accés a un habitatge digne.
Actuació 14: Creació de l’oficina Vivenda Jove Massanassa (CJ) (PIA) (ID)
Descripció  de  la  intervenció:  Creació  d’aquesta  en tat  que  oriente  els  jóvens  a  la  recerca  d’habitatge,
tramitació de subvencions, ajudes, etc., per a facilitar l’emancipació juvenil.
Des nataris: majors de 18 anys.

Objec us específics:
- Ajudar i acompanyar a la joventut en el procés d’emancipació.

Indicadors:
• Creació de l’Oficina. Sí/No.
• Nombre d’usuaris i consultes rebudes per mes.

Agents implicats: Joventut, AODL, Ajuntament.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X
Pressupost MIG MIG MIG



Objec u 2.3 Fomentar l'emprenedoria, la inserció laboral i la formació com a eines bàsiques per a 
l'emancipació juvenil.

Actuació 15: Programa d’ocupació jove municipal (ID).
Descripció de la intervenció: Crear un programa de mesures d’ocupació jove a l’Ajuntament per a afavorir les
primeres experiències laborals. Beques d’estudi, criteri de persona Jove en les borses d’ocupació, contractació
de becari, oportunitats de formació per a jóvens sense estudis.
Des nataris: a par r dels 16 anys.

Objec us específics:
5. Promoure la inserció laboral de la joventut com a base de la seua independència.

6. Fomentar la formació específica per a facilitar la recerca d’ocupació.

Indicadors:
- Nombre de jóvens desocupats/ades al municipi
- Nombre de propostes impulsades
- Nombre de jóvens beneficiaris/àries d’aquestes mesures.

Agents implicats: Joventut, AODL.
2023 2024 2025 2026

Duració x x x x
Pressupost MIG MIG MIG MIG
Actuació 16: Foment de l’AODL (ID).
Descripció de la intervenció:  Difondre en els centres educa us i entre la població jove l’existència d’aquesta
en tat i la tasca que fa per a ajudar a la inserció laboral.
Des nataris: a par r dels 16 anys.

Objec us específics:
- Donar a conéixer l’AODL entre els més jóvens.

- Col·laborar per a la inserció laboral digna de la joventut.

Indicadors:
• Nombre d’actuacions de l’AODL amb els centres educa us.

• Augmenta el nombre d’inscrits/ites a l’agència cada any.

Agents implicats: Joventut i AODL.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

Actuació 17: Oferta de formació per a l’ocupació (PIA).
Descripció de la intervenció:  Promoure escoles, tallers o cursos forma us pràc cs per a oferir una formació
específica per a persones aturades tenint en compte les possibilitats laborals del municipi i vincular-les a les



necessitats de les empreses ubicades en l’entorn.
Des nataris: jóvens a par r de 16 anys.

Objec us específics:
- Donar formació específica per a cobrir possibles necessitats d’empreses situades a Massanassa.

Indicadors:
• Nombre de programes forma us oferits.
• Nombre de par cipants.

Agents implicats: Joventut, AODL, LABORA.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X X
Pressupost MIG MIG MIG MIG
Actuació 18: Desenvolupar tallers que ajuden a l’emancipació de la joventut (CJ).
Descripció  de  la  intervenció:  Tallers  de  recerca  d’ocupació,  de  currículums  crea us,  de  tasques  bàsiques
domès ques o altres que ajuden a la vida en independència.

Des nataris: jóvens a par r de 16 anys.

Objec us específics:
- Donar formació necessària per a viure en independència.

Indicadors:
• Nombre de tallers organitzats.
• Nombre de jóvens par cipants.

Agents implicats: Joventut, AODL.
2022 2023 2024 2025

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
Objec u 3.1 Promoure la  par cipació ac va de la joventut en la  definició i desenvolupament de polí ques
públiques a l’àmbit municipal.
Actuació  19: Procés par cipa u Espai Jove (PIA).
Descripció  de la intervenció:  Promoure espais  propis  de consulta  i  par cipació juvenil  a través  de la qual  la
joventut puga fer aportacions al voltant de l’Espai Jove com a equipament juvenil propi.

 Des nataris: joves de 12 a 18 anys.



Objec us específics:
 Habituar a la joventut a ser par cips de les decisions que els afecten.

- Dotar de més personalitat juvenil a l’Espai Jove.

Indicadors:
- Nombre d’aportacions fetes pels jóvens.

- Nombre d’aportacions finalment executades.

Agents implicats: Àrees de joventut i urbanisme.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X
Pressupost MIG-ALT MIG-ALT MIG-ALT

Actuació 20: Tallers forma us i d’educació per a la par cipació juvenil als centres educa us. (PIA)
Descripció de la intervenció: Realització de fòrums, tallers, xerrades i consultes par cipa ves als centres de
secundària  per  a  conéixer  l’opinió  i  els  suggeriments  de  l’estudiantat,  a  més  de generar  grups d’alumnat
ac u/corresponsals que col·laboren ac vament amb l’Espai Jove de Massanassa.

 Des nataris: joves de 12 a 18 anys.

Objec us específics:
- Recollir  informació per a impulsar  una programació  d’ac vitats  més propera als  interessos  de la

joventut.

- Fomentar la par cipació ac va.

Indicadors:
- Nombre de tallers/consultes realitzats per centre.
- Nombre de propostes recollides
- Nombre d’alumnat par cipant al programa de Corresponsals.

Agents implicats: Joventut, educació i els centres educa us.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX
ACTUACIÓ 21: Pla d’inversions par cipa ves amb caràcter jove. (PIA)
Descripció de la intervenció:  Iniciar un procés de pressupostos par cipa us on les persones  jóvens puguen
triar projectes o inversions del seu interés.

 Des nataris: jóvens de 16 a 30 anys.

Objec us específics:
 Fomentar la par cipació ac va de jóvens de 16 a 30 anys.

 Traslladar la par cipació a accions reals.

Indicadors:
- Número de jóvens par cipants al procés.
- Almenys una inversió municipal anual.



Agents implicats: Joventut i Ajuntament en general.
22-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X
Pressupost MIG MIG-ALT ALT

Objec u  3.2  Assessorar  i  orientar  la  joventut  a  par cipar  en  projectes  socioculturals,  formant-los  en
par cipació ac va i associacionisme.
ACTUACIÓ 22: Formació específica per al foment de l’associacionisme juvenil. (PIA)
Descripció  de  la  intervenció:  Elaborar  tallers  i  xerrades  sobre  associacionisme  juvenil,  creació,  ges ó
d’associacions i els seus beneficis personals i socials.

 Des nataris: jóvens de 12 a 30 anys.

Objec us específics:
 Fomentar la par cipació ac va de jóvens de 16 a 30 anys.

 Augmentar el nombre d’associacions juvenils o seccions jóvens d’altres en tats.

Indicadors:
- Nombre de xarrades o tallers realitzats per any.
- Nombre de jóvens par cipants als tallers.
- Almenys una associació, secció o grup de jóvens formalitzat per any.

Agents implicats: Joventut i Ajuntament en general.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX
Actuació 23: Promoure una associació o grups de jóvens al sí de l’Espai Jove. (PIA)
Descripció de la intervenció: Dinamitzar grups de jóvens en base als seus interessos al sí de l’Espai Jove perquè
hi par cipen ac vament en la seua organització i programació d’ac vitats i projectes.

- Des nataris: jóvens de 12 a 30 anys.

Objec us específics:
- Promoure l’associacionisme juvenil.

Indicadors:
- Formació del grup-associació Sí/No

- Membres par cipants.

Agents implicats: Àrea de joventut.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX



Objec u 3.3 Millorar la comunicació ins tucional entre l’Ajuntament i la població jove del municipi.

Actuació 24: Guia municipal de recursos per a jóvens. (PIA)
Descripció  de  la  intervenció:  Fer  una  guia  municipal  de  recursos  per  a  jóvens que  incorpore  informació
d’ac vitats municipals espor ves, socials i culturals, llistat d’associacions locals i una agenda de la programació
anual fixa.
Des nataris: 12-30 anys.

Objec us específics:
- Donar a conéixer els recursos a l’abast de la població jove tant municipals com d’altres ins tucions.

Indicadors:
- Nombre de Guies distribuïdes i descarregades.

Agents implicats: Àrea de Joventut i Departament de Comunicació.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

ACTUACIÓ 25: Millora de les eines de comunicació de l’àrea (PIA) (CJ)
Descripció de la intervenció: Ges ó eficaç dels canals de comunicació de l’àrea per a ser capaços d’arribar més
i millor a la joventut del municipi i incloure un canal de difusió propi.

 Des nataris: jóvens de 12-30 anys.

Objec us específics:
- Ser capaços de comunicar millor les ac vitats impulsades per l’àrea.

- Traslladar la informació municipal referent a joventut al major nombre de jóvens.

Indicadors:
- Augmentar anualment el nombre de seguidors en les xarxes socials pròpies de joventut.

- Nombre de subscrits al canal de difusió Massanassa Jove.

Agents implicats: Àrees de Joventut i Comunicació.
2022 2023 2024 2025

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX



VALORS JOVES
Objec u 4.1 Protegir els drets de la joventut i garan r l'accés als recursos públics de totes les persones jóvens.
Actuació 26: Creació d’un Consell d’Infància i Adolescència. (PIA)
Descripció  de  la  intervenció:  Creació  d’aquest  organisme  per  a  la  defensa  ac va  dels  drets  i  deures  de  les
persones jóvens fins als 17 anys.
Des nataris: jóvens de 12 a 17 anys.

Objec us específics:
- Generar un hàbit par cipa u en els més jóvens.

- Tindre un mínim d’una proposta trimestral per part del Consell.

Indicadors:
Creació del Consell Sí/No
Nombre de par cipants
Nombre de propostes realitzades per any.

Agents implicats: Àrea d’Educació, centres educa us, Àrea de Joventut i Benestar Social
2023 2024 2025 2026

Duració X
Pressupost BAIX

Actuació 27: Col·laboració amb en tats socials. (ID)
Descripció de la intervenció: Treballar conjuntament amb la resta d’àrees municipals, en tats cíviques,
moviment associa u, etc., per a donar a conéixer i garan r els drets de tota la joventut de Massanassa.
Des nataris: jóvens de 12 1 30 anys i les seues famílies.

Objec us específics:
- Tindre un mínim de tres joves becats per benestar social a les ac vitats d’oci i temps lliure

que tenen lloc en període no lec u (Nadal, Pasqua, es u).
- Con nuar amb el programa Concilia Massanassa impulsat de manera transversal amb l’àrea

d’Igualtat.
- Fer una reunió trimestral de seguiment d’aquest objec u.

Indicadors:
Nombre de jóvens beneficiaris/àries de beques socials.
Nombre de par cipants al Concilia Massanassa.
Reunions de col·laboració amb benestar social.

Agents implicats: Joventut, benestar social, Igualtat i en tats privades.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX

Objec u 4.2 Promoure l’Agenda 2030 i els Objec us de Desenvolupament Sostenible entre la població jove
en vistes a millorar la protecció del medi ambient i la sostenibilitat energè ca.
Actuació  28:  Ampliar  i  promoure  el  programa “Planeta  Massanassa”  en  el  marc  de  l’Agenda  2030  i  la
promoció dels Objec us de Desenvolupament Sostenible (ODS) (ID)
Descripció  de  la  intervenció:  Donar-li  con nuïtat  a  aquest  programa  que  des  de  l’Aprenentatge  i  Servei
mediambiental pretén donar a conéixer i protegir l’entorn natural del municipi.
Des nataris: jóvens de 12 a 30 anys.



Objec us específics:
Connectar el poble amb el seu entorn natural i posar-lo en valor.

Indicadors:
Ac vitats realitzades per any dins del programa.

Par cipants a cada una de les edicions.

- Agents implicats: Àrea de Joventut, Educació, Medi ambient i Centres educa us.
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X X
Pressupost BAIX-MITJÀ BAIX-MITJÀ BAIX-MITJÀ BAIX-MITJÀ
Actuació 29: Crear un grup excursionista o d’ac vitats ambientals dins de l’Espai Jove. (PIA)
Descripció de la intervenció:  Arran de les ac vitats de  “Planeta Massanassa” es pretén la creació d’un grup
estable autònom d’ac vitats a la natura per a majors de 18 anys i amb seu a l’Espai Jove.
Des nataris: jóvens de 18 a 30 anys.

Objec us específics:
- Tindre un grup de jóvens implicats/ades en ac vitats mediambientals.

- Promoure l’associacionisme juvenil.

Indicadors:
Creació del grup. Sí/No

Nombre de par cipants a les ac vitats.

Agents implicats: Àrees de Joventut i Medi ambient
2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Duració X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX
Actuació 30: Creació d’horts urbans (ID)
Descripció de la intervenció:  Des nar espais per a la creació d’horts urbans per a tota la població i crear un
programa de coneixement i manteniment dels mateixos amb els centres educa us, amb ajuda d’agricultors/es i
jubilats/ades.
Des nataris: Tota la població

Objec us específics:
- Connectar l’estudiantat amb les persones grans.

- Realitzar almenys una ac vitat anual conjunta amb els centres educa us.

Indicadors:
Creació dels horts. Sí/No
Nombre d’actuacions conjuntes als centres educa us per any.

Agents implicats: Joventut, Educació, centres educa us i AODL.



2023 2024 2025 2026
Duració X X X
Pressupost MIG- BAIX BAIX BAIX

Objec u 4.3 Fomentar es ls de vida saludables per a un millor desenvolupament personal, emocional i de 
salut.

Actuació 31: Tallers i xarrades sobre hàbits saludables (ID).
Descripció de la intervenció  Fer tallers a l’Espai Jove i als centres educa us sobre hàbits de vida saludables
(alimentació,  esports,  sexualitat…)  i  per  a  previndre  els  riscs  davant  la  salut  de  les  diferents  addiccions
tecnològiques o substàncies tòxiques (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, heroïna i esteroides anabolitzants…).
Des nataris: jóvens de 12 a 30 anys.

Objec us específics:
- Fer un taller cada semestre.

- Tindre un mínim de huit par cipants a cada una de les edicions.

Indicadors:
Nombre d’accions realitzades per any.

Nombre de par cipants en cada ac vitat realitzada.

Agents implicats: Joventut, Educació, Benestar Social, centres educa us.
2023 2024 2025 2026

Duració x x x x
Pressupost MIG-BAIX MIG-BAIX MIG-BAIX MIG-BAIX
Actuació 32: Grup de Suport Emocional per a Jóvens (CJ)
Descripció de la intervenció: Creació d’aquesta eina de suport emocional per a jóvens com a part dels serveis
prestats al CIJ.
Des nataris: jóvens de 12 a 30 anys

Objec us específics:
- Oferir  aquest  servei,  com a recurs  de l’àrea de joventut, de manera estable a par r del

segon any del Pla Jove.

Indicadors:
Creació del recurs. Sí/No
Nombre d’hores d’atenció
Nombre d’usuaris anual

Agents implicats: Joventut, Benestar Social.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X
Pressupost Mig-alt Mig-alt Mig-alt



Objec u  4.4  Ajudar  que  xiques  i  xics  puguen  desenvolupar  lliurement  la  seua  personalitat  allunyats
d’estereo ps i rols de gènere i promoure relacions d’inclusió i igualtat.
Actuació 33: Fira de la diversitat (ID)
Descripció de la intervenció: Fer una fira Intercultural per a visibilitzar i fomentar  la integració de les diferents
nacionalitats i  cultures presents  al  municipi per a mostrar  la  seua importància  i  els  efectes posi us  per al
conjunt de la societat.
Des nataris: Tota la població.

Objec us específics:
- Donar visibilitat a la diversitat present al conjunt de la població del nostre municipi.

Indicadors:
Creació de la fira Sí/No
Nombre d’en tats o persones individuals involucrades en l’organització.

Agents implicats: Joventut, Educació, Cultura i Igualtat.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X
Pressupost MIG MIG MIG
Actuació 34: Campanyes de sensibilització per la Igualtat, la No-Violència i les relacions afec ves saludables.
(CJ).
Descripció  de  la  intervenció:  Par cipació en  campanyes  de sensibilització  contra  les  violències  masclistes,
contra l’assetjament i de foment des les relacions afec vosexuals igualitàries conjuntament amb l’Ajuntament i
directament als centres educa us.
Des nataris:  jóvens de 12 a 30 anys.

Objec us específics:
- Par cipar en almenys una campanya cada sis mesos.

Indicadors:
Es par cipa almenys en una campanya per semestre Sí/No

Agents implicats: Joventut, Educació, Benestar Social i Igualtat.
2023 2024 2025 2026

Duració X X X X
Pressupost BAIX BAIX BAIX BAIX



2.6 AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Tota acció, programa o ac vitat requerix d’un procés avalua u després de dur-lo a terme que ajude a detectar i
corregir els possibles aspectes que no funcionen i man ndre aquells en els quals  s'aconseguisquen els objec us. El
nostre Pla, òbviament, també el té.

Aquestes avaluacions són realitzades per l’equip tècnic de joventut,  gràcies a la  informació ob nguda fent  ús de
diferents eines com ara formularis de sa sfacció, fulls de seguiment o consultes a usuaris/àries o professionals que les
duguen a terme. Cadascuna de les eines avalua ves i informes realitzats es disgreguen per edat i sexe per a detectar
amb facilitat l’impacte de gènere de les nostres intervencions i quina és la franja d’edat amb la qual estem treballant.

Aquesta avaluació es realitza a diferents nivells:

 Avaluació de les ac vitats realitzades: una vegada finalitzada cadascuna de les ac vitats impulsades des
de l’àrea de joventut, l’equip  tècnic  realitza  un informe avalua u d’aquesta.  Per  a això,  el  principal
instrument de mesura seran diferents formularis que facilitaran a les persones par cipants, les seues
famílies  o els  professionals que l'hagen realitzada. Amb tota aquesta  informació i la  que nguen de
par cipants, cost de l'ac vitat (total i per usuari), aprofitament de recursos, etc., es realitzarà l'informe. 

ACTIVITATS A REALITZAR
¿QUI AVALUA? USUARIS I PROFESSIONALS IMPLICATS
¿COM? FORMULARI D’AVALUACIÓ I SATISFACCIÓ
¿QUAN? AL FINALITZAR CADASCUNA DE LES ACTIVITATS
¿PER A QUÈ? L’EQUIP  TÈCNIC  REALITZA  INFORME  D’ACTIVITAT

AMB TOTA LA INFORMACIÓ

 Avaluació de les actuacions del Pla: cadascuna de les accions proposades en el Pla inclou uns indicadors
d’avaluació que ens ajudaran a decidir si s’està complint o si necessita algun canvi per a aconseguir-lo. A
més, s’establirà un sistema de colors que ens ajude a conéixer en quin moment del procés es troba cada
actuació. A cadascuna se li dona el color corresponent a la situació que nga. Això és, color negre →
actuació deses mada, color roig → actuació no iniciada, color blau → actuació iniciada però sense dades
d’impacte encara, color verd → actuació finalitzada sense avaluar, color morat → actuació avaluada i
analitzat el seu impacte.

ACTUACIONS DEL PLA
¿QUI AVALUA? EQUIP TÈCNIC DE JOVENTUT
¿COM? SISTEMA  DE  COLORS  QUE  INDICA  SITUACIÓ  DE

CADA ACTUACIÓ
¿QUAN? DE MANERA CONTÍNUA,  ALMENYS UNA VEGADA AL

MES
¿PER A QUÈ? TINDRE  UNA  VISIÓ  CLARA  I  RÀPIDA  DE  EN  QUIN

MOMENT ES TROBA CADA ACTUACIÓ

 Memòria anual: En finalitzar cada any natural es realitza una memòria final amb la qual avaluar si el
procés va per bon camí i si s’estan aconseguint els objec us proposats. Per a 
l’elaboració d’aquesta memòria són fonamentals els informes de cadascuna de les ac vitats i el resultat
dels indicadors d’avaluació de les accions del Pla.

 MEMÒRIA ANUAL
¿QUI AVALUA? EQUIP TÈCNIC DE JOVENTUT.
¿COM? ANÀLISI DELS INFORMES D’ACTIVITAT I SITUACIÓ DE

LES ACTUACIONS DEL PLA
¿QUAN? AL FINALITZAR L’ANY NATURAL
¿PER A QUÈ? COMPROVAR  SI  ESTAN  SEGUINT-SE  LA

TEMPORALITZACIÓ I OBJECTIUS PROPOSATS



 Avaluació del Pla. Tota aquesta informació pot donar-nos una visió de com el Pla està funcionant i, així,
poder realitzar ajustos que ens ajuden a millorar i op mitzar-lo. Sempre tenint en compte que aquest
document té una visió a mitjà termini, per la qual cosa no convé fer canvis ostensibles a la proposta
inicial, sinó confiar en la labor del personal tècnic que l’ha realitzat i efectuar, si es considera necessari,
xicotets ajustos en aquells aspectes que es nga certesa que puguen ser millorats. 

 A la memòria anual de l’àrea es realitzaran dos fòrums par cipa us en els quals par cipen qualsevol de
les  persones implicades en el  Pla (jóvens,  famílies,  professionals,  equip tècnic  i polí cs)  en els  quals
valorar  i  comentar  la  situació  del  Pla,  la  situació  de  les  actuacions  proposades  i  per  a  determinar
aqueixos canvis que es puguen dur a terme.  Aquests espais de par cipació es realitzaran a meitat i
durant l’úl m any de vigència del Pla. Les conclusions es ndran en compte a l’hora de realitzar futurs
plans locals.

AVALUACIÓ  DEL PLA
¿QUI AVALUA? TOTS ELS DESTINATARIS IMPLICATS
¿COM? FÒRUM PARTICIPATIU COM ELEMENT AVALUADOR.
¿QUAN? ES  REALITZARAN  DOS  FÒRUMS,  UN  A  MITAT  (AL

LLARG  DEL  SEGON  ANY  DE  VIGÈNCIA)  I  L’ALTRE
ABANS  QUE FINALITZE L’ÚLTIM ANY

¿PER A QUÈ? PER  A  ANALITZAR  DE  MANERA  CONJUNTA  LA
SITUACIÓ  DEL  PLA,  PROCÉS  D’IMPLEMENTACIÓ  I
PROPOSTES DE MILLORA



ANEXES

Anexe 1: Informe diagnòstic.

h ps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_zH-Ds0XdduVCbDclE1kS_xjNI7Ers-D 

Anexe 2: Fitxa model avaluació d’activitats mitjançant formulari Google:

 Correu*: 



 Valoració de les ACTIVITATS (paddle surf, platja, aquopolis, scape room, ballon
cup...): *

- Molt be
- Be
- Regular
- Mal
- Molt mal
- Otro:…………………………………………………..

 Valoració de l'ORGANITZACIÓ per part de l'Ajuntament de Massanassa (personal
tècnic, inscripció, horaris, comunicació...): *

- Molt be
- Be
- Regular
- Mal
- Molt mal
- Otro:…………………………………………………..

 Valoració  de  l'ORGANITZACIÓ  per  part  de  la  empresa  gestora  (materials,
programació d'activitats, comunicació amb les famílies...): *

- Molt be
- Be
- Regular
- Mal
- Molt mal
- Otro:…………………………………………………..

 Puntuació GENERAL del campament (de 1 a 10) *

 Tens alguna proposta de millora per a futures activitats d'oci i temps lliure dirigit a
joves de 12 a 17 anys? *

Anexe 3: Calendari implementació Pla.






