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AGRAÏMENTS I 

COL·LABORACIONS 
 

S'agraeix a David Ceña Peris, estudiant en pràctiques de sociologia, la 

col·laboració en la realització d'entrevistes telefòniques a joves. A l'equip de 

monitors de joventut i als joves actius de l'itinerari Creant Futur, al grup Scout 

A.E. Creixent per la seua participació en els fòrums joves.  Als informadors 

clau i tècnics pel seu temps i informació rebuda a les entrevistes i, finalment, 

als participants en la taula tècnica realitzada el dia 4/10/2022; Juan Pablo 

Beneit Colmena, Benjamin Doménech Zaragozá, Susanna Morant Peacock, 

Manuel  Guerrero, Roberto Simeon Martí, Almudena Mateos González i 

María González García. 
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PRESENTACIÓ 

INSTITUCIONAL 
L'Ajuntament de Silla i de la regidoria de joventut anuncien la 

creació el 1r Pla Jove, un pla que naix de la realitat dels i les joves 

del poble de Silla. EL Text està treballat des de la realitat i les 

inquietuds de tots els joves de Silla, deixant arrere les teories, 

accions i diagnòstics realitzats per actors aliens a la seua realitat. 

El pla jove de Silla té com a objectiu mirar als joves des d'una 

perspectiva creativa i creadora, basada en la participació, on els 

i les joves de Silla seran els protagonistes de les pròximes 

polítiques juvenils. Deixant clar que els més joves de Silla són el 

futur del nostre poble i del món, per això des de la regidoria de 

joventut volem escoltar totes les seues inquietuds perquè el seu 

futur siga millor i que tinguen una societat més enriquidora. Si 

volem tindre una societat plenament democràtica no hem de 

deixar arrere als joves ni obviar els seus problemes. 

Aquest 1r pla jove de Silla vol recollir totes les necessitats, 

interessos i demandes dels nostres joves. La joventut és diversa 

i heterogènia, en ella podem trobar desigualtats econòmiques, 

socials i d'altres índoles. Amb aquest pla de joventut es pretén 

trencar amb totes aquelles barreres que dificulten la plena 

equitat entre els nostres joves. Sabem que aquest pla és només 

un primer pas, però també sabem que els nostres joves donaran 

la resta amb fermesa i seguretat. 

Des de la regidoria de Joventut fomentarem i treballarem per al 

compliment dels objectius proposats en el pla. 
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1 INTRODUCCIÓ 

|PER QUÈ, PER A QUÈ I PER A QUI. UN PLA JOVE MUNICIPAL| 

1.1| JUSTIFICACIÓ 
La construcció de l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) pren 

com a punt de partida el desplegament legislatiu i normatiu 

necessari per a donar seguretat jurídica a l'actuació de tots els 

agents que han d'intervindre i per a fonamentar totes les 

mesures que se’n deriven, en un marc legal que garantisca la 

continuïtat i l'estabilitat: «…cada jove de la Comunitat 

Valenciana ha de tindre el recer d'un pla territorial ideat, aplicat 

i participat des del municipi o agrupació de municipis en el qual 

visca.» 

Anotem ací, com a essencials, les consideracions d'aquest 

document sobre el paper de l'administració i el model d'actuació 

en polítiques de joventut: 

El paper de l'Administració: en primer lloc, ha de garantir 

interlocució i vincle amb les persones joves. En segon lloc, els ha 

de facilitar recursos i acompanyament. Finalment, ha de 

promoure l'autogestió dels projectes juvenils. 

El model singular i adaptat que comprenga línies d'intervenció 

de contrastat èxit: integrar accions encaminades a facilitar 

l'emancipació (polítiques de transició) i accions encaminades a 

enfortir l'afirmació de la condició juvenil (polítiques afirmatives). 

Comptar amb un equip tècnic professional consolidat i recursos 

específics. Conjugar la gestió pública i la gestió cívica. L'aposta 

local quant a dotació pressupostària i consideració de les 

polítiques de joventut en l'agenda del consistori complementada 

amb la participació activa en xarxes territorials, que en el cas del 

Servei de Joventut de Silla són Xarxa SIJ Estatal, Xarxa Jove - IVAJ, 

Mancomunitat Horta Sud i Consorci Joves.net. 
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La missió de la política de joventut és garantir l'existència de 

recursos i entorns adequats perquè la condició juvenil es puga 

transitar amb plenitud d'opcions i capacitats. Els i les joves han 

de poder aprendre, han de poder intervindre fluidament en el 

seu entorn social, han de poder experimentar en tots els camps 

del seu interés i, en conseqüència, han de poder prendre 

decisions en llibertat i desenvolupar projectes que tendisquen a 

donar resposta a les seues necessitats, inquietuds i interessos. 

No és especialment rellevant per a la política de joventut 

programar i intervindre de manera intensa, sinó animar i 

acompanyar les persones joves perquè siguen elles les que 

generen activitat, amb la creació de les condicions necessàries 

per a fer-ho possible. 

La Llei de polítiques integrals de joventut regula tant els drets i 

deures com els serveis i programes als quals poden accedir les 

persones joves, com són les competències compartides entre la 

Generalitat i l'administració local. El Pla de finançament 

concertat amb les entitats. 

En les resolucions del director general de l'Institut Valencià de la 

Joventut, quant a la concessió de subvencions a les entitats 

locals (Pla de finançament concertat amb les entitats locals), 

indica com a primera de les obligacions de l'entitat beneficiària, 

realitzar les següents actuacions: 

Ý Pla Jove Territorial, que inclourà, anàlisi de la realitat del 

municipi, organització d'un Fòrum Jove, i redacció final i 

aprovació del Pla Jove. 

Ý Programes: Educació en la participació, Oci Educatiu, 

Informació Juvenil, Voluntariat, Educació en Valors, 

Carnet Jove i Bones Pràctiques 

D'altra banda i seguint el caràcter del preàmbul de la Llei de 

Joventut, aquest pla pretén situar la persona jove com a subjecte 

protagonista de la política pública en matèria de joventut i en 

aquest context «mereix un esment especial la reivindicació de 

l'empoderament de les persones joves, tant en el disseny com 

en l'execució de les polítiques que els afecten, mitjançant la seua 

corresponsabilitat i participació, i també en l'adopció per part de 

les administracions d'una perspectiva intergeneracional, no 

«adultocentrista». 

En definitiva, es pretén trencar amb la definició de la joventut 

des del reflex de l'edat adulta i potenciar la definició de la 
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joventut des de les veus i mirades que la componen, una 

definició que incloga la pluralitat i l'heterogeneïtat del col·lectiu. 

El Pla Jove Silla 2022-2026 garanteix, mitjançant les seues 

accions, el llistat de drets associats a la joventut en la Llei 

15/2017, que són: 

Ý Dret a l'autonomia personal. 

Ý Dret a l'atenció, a la promoció i a l'educació. 

Ý Dret a la participació i al ple exercici de la ciutadania activa. 

Ý Dret a l'accés, amb garanties a una ocupació de qualitat. 

Ý Dret a l'emancipació. 

Ý Dret d'accés a l'habitatge. 

Ý Dret a la protecció social. 

Ý Dret a la llibertat d'expressió i d'informació. 

Ý Dret a la no-discriminació i a la igualtat d'oportunitats. 

Ý Dret a una vida lliure de violències masclistes. 

Ý Dret al reconeixement i el respecte de la identitat de 

gènere. 

Ý Dret a aprendre les llengües oficials i a expressar-se. 

Ý Dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió 

o creences. 

Ý Dret a la justícia de menors, a la no-privació de la llibertat 

i també als serveis de prevenció i reinserció social. 

Ý Dret a la mobilitat. 

Ý Dret a la salut sexual i reproductiva, a la vida sana i a 

decidir sobre el cos i, també a l'educació per a la salut. 

Ý Dret a l'esport i a l'activitat física. 

Ý Dret a un entorn ambiental sostenible i saludable, i a la 

protecció d’un entorn contaminat. 

Ý Dret a l'accés gratuït i universal a Internet i a les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Ý Dret a l'accés a la informació i a la transparència de les 

administracions públiques. 

Ý Dret al consum responsable i a la protecció com a 

consumidors. 

Ý Dret a l'oci i al benestar. 

A més, la mateixa Llei de polítiques integrals de joventut, en 

l’article 35 descriu les competències dels ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana: 
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Ý Participar en la planificació en l'àmbit autonòmic de les 

polítiques juvenils i impulsar les actuacions que es 

realitzen en el municipi. 

Ý Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en 

l'àmbit municipal, segons les normes de coordinació que, 

amb la finalitat d'aconseguir els objectius de la planificació 

global, establisca l’EVJ. 

Ý Treballar de manera coordinada amb altres ajuntaments. 

Ý Realitzar, aprovar i si és procedent modificar el Pla 

Municipal de Joventut amb un procediment que garantisca 

la participació, si escau, dels consells de la joventut, les 

associacions juvenils i les persones joves en general del seu 

àmbit territorial. 

Ý Elaborar, si és procedent, programes i accions d'àmbit 

municipal que faciliten l'autonomia personal de la joventut 

i que promoguen hàbits de vida saludables i actituds 

responsables, solidàries i de respecte a la diversitat, 

d'acord amb la planificació global. 

Ý Prestar serveis d'informació, dinamització, formació, 

assessorament i orientació i d'oci educatiu, d'acord amb 

les necessitats de la localitat. 

Ý Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, 

la promoció de la infància, l'adolescència i la joventut del 

municipi, per a trencar, si escau, dinàmiques de 

desigualtat. 

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

la joventut. 

Ý Desenvolupar activitats culturals, esportives i d'ús del 

temps lliure de la joventut del municipi. 

Ý Promoure la participació ciutadana, i la implicació de la 

societat en general, en la prevenció i resolució dels 

problemes juvenils detectats, així com fomentar el teixit 

associatiu juvenil com a manera prioritària de participació 

de la joventut. 

Ý Donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals 

de la joventut, com a òrgans de consulta, assessorament i 

participació del col·lectiu jove, en el disseny de les 

polítiques de joventut d'àmbit municipal que els són 

pròpies. 

Ý Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització 

d'estudis que siguen d'interès per a la joventut. 
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Ý Vetlar per la formació permanent dels seus empleats 

públics que gestionen polítiques juvenils. 

A més, dedica l'article 38 definex específicament el plans 

territorials de joventut: 

Ý Els plans territorials de joventut són el conjunt 

d'actuacions pluriennals, integrades en l'Estratègia 

valenciana de joventut, que han d'establir mesures 

relatives als àmbits específics en matèria de joventut. 

Ý Aquests plans territorials poden ser municipals o 

supramunicipals. 

La persona jove és un subjecte de dret, però també un agent de 

canvi. Per a participar en la vida pública cal voler, saber, i poder 

fer-ho. És a dir; tindre motivació, capacitats i canals o recursos 

per a dur-ho a terme. Per això, és important que les mesures i 

propostes tinguen participació des que s’elaboren. Com es veurà 

en els següents apartats, la participació juvenil és clau durant tot 

el procés (diagnòstic, fòrums jove, reunions de seguiment , etc.) 

i també en les diferents propostes específiques. 

Considerem que la joventut, en les polítiques públiques, ha de 

tractar-se des de la transversalitat. Per aquest motiu es 

mantingueren entrevistes i intercanvis informatius i avaluadors 

amb els equips professionals de les diferents àrees de 

l’Ajuntament que tenen relació amb la població jove i es va fer 

una revisió dels plans vigents en el municipi de Silla amb la 

finalitat d'identificar totes aquelles accions orientades a la 

joventut. Finalment, en la relació de mesures i propostes es va 

crear la «taula tècnica», composta per les diferents àrees 

municipals que tenen relació amb la població jove, per a sumar  

accions d'altres àrees municipals a les del nostre departament. 

Altres Plans Municipals que s'han tingut en compte: 

Ý II Pla d’Igualtat de Ciutadania 2021-2024. 

Ý Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Silla (PMUS) 2020 – 

2030. 

Ý Pla Estratègic de Turisme 2022. 

Ý HUG to Employment. 

Ý Pla Urbá d’actuació Municipal (PUAM) 2022. 
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1.2| MARC NORMATIU 
INTERNACIONAL 

Ý Convenció dels Drets del Xiquet. 

Ý Declaració de Lisboa sobre polítiques i programes relatius 

a la joventut. 

Ý Conferència Mundial de Ministres per la Joventut (1998). 

Ý Convenció Iberoamericana de Drets dels Joves (2005). 

Ý Estratègia del Programa de Nacions Unides per al 

Desenvolupament per a la Joventut 2014-2017. 

Ý Pacte Iberoamericà de la Joventut (2016). 

Ý Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. ONU. 

Ý Pla d'Acció OIJ 2016- 2021. 

Ý Llibre blanc de Polítiques Públiques de Joventut. OIJ, Pacte 

Joventut, Cooperació Espanyola i INAP (2018). 

 

COMUNITARI 

Ý 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. 

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

Ý Carta europea revisada sobre la participació de les 

persones joves en la vida local i regional. Congrés de 

Poders Locals i Regionals. Estrasburg, (2003). 

Ý Decisió núm. 790/2004/CE del Parlament Europeu i del 

Consell de 21 d'abril de 2004 per la qual s'estableix un 

programa d'acció comunitària per a la promoció 

d'organismes actius a escala europea en l'àmbit de la 

Joventut. 

Ý Pacte Europeu per a la Joventut. Consell Europeu (2005). 

Ý 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 

joves (2016). 
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ESTATAL 

Ý Constitució Espanyola. Article 9.2 sobre el principi 

d'igualtat material i Article 48 sobre la participació de la 

joventut. 

Ý Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. Article 25. 

Ý 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». 

Ý Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l'administració local. 

Ý Estratègia Joventut a Espanya 2020. Comissió 

interministerial per a la joventut. 

 

AUTONÒMIC 

Ý Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Article 

49, apartat 27. 

Ý Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció 

integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat 

Valenciana. 

Ý Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 

pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

Ý Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 

polítiques integrals de joventut. 
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1.3| MARC TEÒRIC: FONAMENTS SOBRE LA CONDICIÓ 

JUVENIL 
El concepte de joventut és variable. El seu significat es construeix 

i es reinventa en funció de les situacions econòmiques, culturals 

i polítiques del moment històric. A més, es pot definir des de 

diverses perspectives: la més estesa i arrelada és la perspectiva 

teòrica, que ho defineix com una etapa de la vida basada en 

criteris de superació de cicle, és a dir, abandonar determinades 

pautes més pròpies del cicle anterior (la infància, en aquest cas) 

en favor de l'adquisició de pautes més pròpies de la vida adulta. 

La perspectiva biogràfica afig la permanent relació amb el 

context com a element transversal en la seua realitat social, que 

en determina l’acció. La perspectiva crítica tracta de dotar 

d'identitat al concepte de ‘joventut’, i qüestiona el tractament 

de l'etapa juvenil com un tot homogeni. 

El text de l'Estratègia Valenciana de Joventut aporta el concepte 

de «condició juvenil» com a conjunt de circumstàncies que 

caracteritzen el seu posicionament en l'entorn social en el qual 

viuen, i que en termes generals venen determinades pels 

processos d'aprenentatge, socialització i experimentació. La 

«condició juvenil» és el que identifica aquest marc temporal 

flexible situat entre els 12 i els 30 anys d'edat. Des de la 

psicologia del desenvolupament i la pedagogia social s'han 

estudiat els factors més influents en la condició juvenil, com són 

la família, el grup d'iguals i els mitjans de comunicació. 

És habitual que la majoria de les persones joves desenvolupen 

amb els iguals aspectes com la seua identitat, estatus social, 

normes i conductes, oci, afecte, emocionalitat, i habilitats socials 

com la comunicació, l'autocontrol, l'empatia, col·laboració, 

resolució de conflictes, etc. Per aquest motiu, la importància del 

«grup d'iguals» (agrupació de persones que comparteixen la 

mateixa condició juvenil), que estan en sintonia vital. 

A nivell socioeducatiu es considera una de les etapes amb major 

desenvolupament de l'aprenentatge, la qual proveeix de 

contextos formals, no formals i informals. 
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2 CONTEXTUALITZACIÓ 

|ON, EN QUINA SITUACIÓ I AMB QUINS RECURSOS| 

2.1| DADES FÍSIQUES DEL MUNICIPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA COMARCA 

Silla pertany a la comarca de L'Horta Sud. Aquesta és una comarca 

valenciana que junt amb l’Horta Nord i Horta Oest limiten amb 

València i formen part de la seua corona metropolitana. L’extensió 

de la comarca és de 165,7 km2 dels quals Silla representa al voltant 

del 15%. La tradicional capital de l'Horta Sud ha estat Torrent, seu 

del Museu Comarcal de l'Horta Sud. 

Limita al nord i a l'est amb la ciutat de València i l'Albufera, al sud 

amb la Ribera Baixa i la Ribera Alta. Els municipis d'esta comarca 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca_valenciana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Val%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrent_(Horta_Oest)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_de_l%27Albufera_de_Val%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_Baixa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_Alta
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són Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, 

Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, 

Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i 

Xirivella. És actualment la comarca més poblada i industrialitzada de la 

Comunitat Valenciana. És el tercer territori valencià amb més població 

després de València, Alacant i Elx. A l’Horta Sud, segons dades de l’INE 

del 2017, viuen 454.688 habitants (un 18% de la població de la 

província i aproximadament un 10% de la CV). 

L'Horta Sud, tal com la coneixem hui en termes industrials i de serveis, 

va començar a configurar-se a partir de 1960. Així doncs, i a partir 

d’aquesta dècada, la comarca va accelerar el pas d’una societat 

fonamentalment agrícola a una altra majoritàriament industrial i de 

serveis. És així com els municipis que conformen l’Horta Sud 

experimenten un creixement urbà espectacular, acompanyat d’un fort 

canvi industrial i demogràfic, en gran manera propiciat per la 

immigració procedent d’Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura. 

Fou, no obstant, un creixement urbanístic desordenat i que tingué com 

a resultat la creació de barris obrers marginals en alguns dels 

municipis. 

 

2.2| DIAGNÓSTIC DE LA JOVENTUT. EQUIPAMENTS I RECURSOS 

MUNICIPALS 

2.2.1| DADES ESTADÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES 

PIRÁMIDE POBLACIONAL MUNICIPAL 
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POBLACIÓ PER BLOCS D'EDAT SEGMENTATS PER SEXE 
 

EDAT 
TOTAL HOMES DONES 

2021 

 TOTAL 19.211 9.565 9.646 

   0-5 802 411 391 

   5-10 1037 536 501 

   10-15 1026 517 509 

   15-20 937 483 454 

   20-25 845 431 414 

   25-30 983 508 475 

   30-35 1136 586 550 

   35-40 1427 752 675 

   40-45 1803 935 868 

   45-50 1632 858 774 

   50-55 1430 730 700 

   55-60 1306 650 656 

   60-65 1265 590 675 

   65-70 1074 505 569 

   70-75 926 448 478 

   75-80 630 286 344 

   80-85 459 180 279 

   +85 493 159 334 

Font: pegv 

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER DISTRICTES 
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS 

 

 

 

 

 

Font: pegv 
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MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ A SILLA 

 

PERCENTATGE DE POBLACIÓ JOVE ESTRANGERA PER CONTINENTS O 

NACIONALITATS, SEGMENTAT PER SEXE 
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DADES DE L’NDICADOR ESTRANGERS. SILLA 

1996 73 

998 1.211 

1999 203 

2000 291 

2001 175 

2002 293 

2003 605 

2004 955 

2005 1.408 

2006 1.983 

2007 1.975 

2008 2.151 

2009 2.167 

2010 2.261 

2011 2.229 

2012 2.049 

2013 1.869 

2014 1.741 

2015 1.619 

2016 1.513 

2017 1.442 

2018 1.513 

2019 1.662 

2020 1.894 

2021 1.974 

Font: argos 
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PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ QUE HA MIGRAT EN ELS ÚLTIMS 

ANYS 

 

Segons les dades oficials del portal estadístic de la Generalitat 

Valenciana, del portal d'informació Argos i de l’INE, obtingudes el 

segon semestre de 2022, es poden extraure les següents conclusions: 

Ý El nombre total d’habitants a Silla és de 19.211, 9.565 homes i 9.646 

dones. La població jove (de 12 a 30 anys) representa el 18,81% dels 

ciutadans de Silla, un total de 3.615. Per franges d’edat es 

concreten en 849 de 12 a 15 anys, 937 de 15 a 20 anys, 845 de 20 a 

25 i 984 de 25 a 30 anys. 

Ý Pel que fa a l’evolució de la població en l’àmbit del municipi hi ha 

hagut un creixement de 0,7 %. 

Ý Actualment, la densitat de població a Silla és de 767,85 habitants 

per Km². 

Ý Quant a franges d'edat, les franges d'edat majoritàries van des dels 

35 als 54 anys. 

Ý Segons les dades oferides per l'INE en l'estadística del padró, els 

habitants empadronats a Silla que han nascut en altres països 

ascendeixen a 1974, dels quals un 89,7 % són espanyols, un 3,4% 

nascuts a la Unió Europea, un 3,1% americans, un 2,2% africans i els 

altres de la resta d'Europa i altres parts del món. 

A Silla, des de l’any 2016 fins al 2020, han hagut més inmigracions que 

emigracions. Les variacions residencials les han fetes en les dos 

situacions més els homes que les dones. 

D’una banda, pel que fa a les immigracions, des de 2016 han anat 

augment fins a arribar a 1048 l’any 2019; en 2020 abaixa i se situa en 
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833. La procedència de les persones que arribaren a Silla van ser un 

77,5 % de la Comunitat Valenciana i de la resta d’Espanya, i en un 22,4 

% d’estrangers. 

Quant a les emigracions, el major nombre es van registrar els anys 

2016 i 2019, amb 705 cada any, i tans sols 557 van emigrar en 2018, 

l’any de menor nombre d’immigracions. Les destinacions van ser 

fonamentalment a la CV, un 15,6 per la resta d’Espanya i un 20,6 a 

l’estranger. 

Cal destacar que l’any 2016 crida l’atenció per ser el de menor nombre 

d’immigracions i el de més nombre d’emigracions. 

 

2.2.1| DADES ESTADÍSTIQUES ECONÒMIQUES, SOCIOECONÒMIQUES 

I D’OCUPACIÓ 

 

 COMUNITAT PROVINCIA COMARCA MUNICIPI 

TOTAL 370.645 184.418 11.477 1.209 

INDUSTRIA 7% 6% 10% 13% 

CONSTRUCCIÓ 12% 11% 12% 12% 

SERVEIS 81% 83% 78% 76% 

Font: argos 
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% D’EMPRESES DEL SECTOR SERVEIS 
 COMUNITAT PROVINCIA COMARCA MUNICIPI 

COMERÇ, TRASNPORT I HOSTALERÍA 36% 35% 40% 37% 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 2% 2% 1% 1% 

ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES 2% 3% 2% 2% 

ACTIVITATS INMOBILIÀRIES 6% 5% 4% 4% 

ACTIVITATS PROFESSIONALS I TÈCNIQUES 17% 19% 14% 15% 

EDUCACIÓ, SANITAT I SERVEIS 8% 9% 7% 7% 

ALTRES SERVEIS PERSONALS 9% 10% 9% 9% 

Font: argos 

 

TAXA D’ACTIVITAT, SEGMENTACIÓ PER EDAT I SEXE. PRINCIPALS MITJANS D’ACCÉS AL 

MERCAT LABORAL 
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TAXA D'ACTIVITAT PER SECTOR D'EDAT 2022T2 
COMUNITAT VALENCIANA 

 TOTAL 16 A 19 ANYS 20 A 24 ANYS 25 A 54 ANYS 

TOTAL 58.18% 15.70% 56.27% 85.89% 

HOMES 63.55% 17.20% 56.61% 91.19% 

DONES 53.08% 14.11% 55.91% 80.54% 

Font: INE 
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PERCENTATGE DE PERSONES CONTRACTADES I DESOCUPADES PER 

CADA SECTOR PRODUCTIU 

 

DESOCUPACIÓ REGISTRADA 31/07/2022 
 COMUNITAT PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI 

Desocupació registrada (persones) 345.831 170.787 13.228 1.442 

Desocupació registrada en menors de 25 anys (%) 5.49 5.79 5.19 4.02 

Desocupació registrada en dones (%) 61.65 61.95 63.34 62.34 

Taxa (%) 10.51 10.10 11.02 11.49 

Contractació registrada (Contractes) 171.213 91.523 4.804 757 

Índex de rotació contractual 
(contractes/persones) 

0.50 0.54 0.36 0.52 

Font: argos 

DESOCUPACIÓ REGISTRADA PER SECTORS D’ACTIVITAT 31/07/2022 
 COMUNITAT PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI 

Agricultura (%) 3.60 3.22 2.36 2.77 

Indústria (%) 12.25 11.77 14.88 15.46 

Construcció (%) 7.65 6.68 6.37 6.31 

Serveis (%) 70.29 72.93 70.89 69.35 

Contractació agricultura (%) 3.03 2.18 3.41 0.13 

Contractació indústria (%) 13.10 14.10 21.94 27.74 

Contractació construcció (%) 4.96 4.43 8.87 8.72 

Contractació serveis (%) 78.92 79.29 65.78 63.41 

Font: argos 
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TAXA DE DESOCUPACIÓ. EVOLUCIÓ HISTÒRICA A SILLA 

 

 

 

Font: Argos 
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TIPUS DE CONTRACTACIONS A QUÈ ACCEDEIXEN LES PERSONES 

JOVES 

 

 

PERCENTATGE DE PERSONES OCUPADES EN LA PROFESSIÓ PARA LA 

QUAL S’HAN FORMAT 

Segons l’Informe de Mercado de trabajo de los jóvenes 2021- SEPE, 

entre les persones joves menors de 30 anys s'observa una 

sobrequalificació en el 27,41% dels contractes registrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA JOVE SILLA 2022 - 2026 

 

29 

PERCENTATGE DE JOVES QUE NO TREBALLEN NI ESTUDIEN 

 

Font: Ministerio de educación y formación profesional 
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SALARI MITJÀ DE LA JOVENTUT TREBALLADORA 

 

A Silla hi ha 13 àrees empresarials, amb 1209 empreses en total. El 

percentatge més alt pertany al sector serveis, un total de 75,68 %; en 

segona posició trobem les empreses del sector industrial, amb un 

12,74 % i, finalment, amb un 11,58 % les empreses del sector de la 

construcció. Dins del sector serveis destaca el comerç, el transport i 

l’hostaleria amb un 36,89 %, així com les empreses dedicades a 

activitats professionals i tècniques, amb un 15,05 %. 

Si comparem el percentatge municipal d’empreses de cada sector 

productiu amb les dades de la comarca, província o comunitat 

autònoma les xifres són prou similars a excepció de les empreses del 

sector de la indústria en què és més alt el nombre d’empreses a Silla 

que a la resta de territoris esmentats. 

La taxa d’activitat més alta es troba en la població de més de 25 anys, 

amb un 85,89 %; en la població de 20 a 24 anys hi ha un 56,27 % i en 

els joves de 16 a 19 anys tan sols un 15,70 %. En tots els casos, les xifres 

de persones en actiu són més elevades en homes que en dones. 

Un terç de les persones joves entrevistades per a l’Informe de la 

Joventut en la CV 2020  afirma que la seua ocupació és només 

treballar, xifra que ascendeix al 52 % si es comptabilitza les persones 

que tenen una altra ocupació a banda de treballar (estudiar o fer un 

altre treball). 
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Fent referència als principals mitjans d’accés al mercat laboral en els 

joves és el currículum i els contactes personals. 

Quant a l’any 2021, a Silla la desocupació ha abaixat tant en homes 

com en dones, i ha passat de 1825 persones en 2021 a 1441 l’any 2022. 

D’aquestes 1441 persones, un 69,7 % treballava en el sector serveis, 

un 14,4 % en el sector de la indústria, el 6,9 % no presenta cap activitat 

econòmica, la construcció arriba a un 5,9 % i l’ agricultura representa 

un 3,1 %. 

Cal destacar que la desocupació registrada en menors de 25 anys és 

més baixa a Silla, amb un 4,02 %, que en la comarca, la província i la 

comunitat. 

Pel que fa a l’índex de rotació contractual (contractes / persones) és 

del 0,52 %, molt similar al de la província i la Comunitat, i prou superior 

al percentatge comarcal, amb un 0,36 %. La contractació registrada per 

cada sector d’activitat és d’un 63,41 % en el sector serveis, un 27,74% 

en la indústria, un 8,72 % en la construcció i 0,13 % en l’ agricultura. 

A Silla i segons les dades del SEPE, des del 2006 fins a l’actualitat la taxa 

de desocupació més baixa ha sigut l’any 2007, i la més alta l’any 2013. 

Aquest any, 2022, la taxa de desocupació, si es compara amb l’any 

passat, ha abaixat tres punts, i se situa en un valor percentual de 

l’11,49 %. 

El treball de les persones joves es caracteritza per ser fixe més que 

eventual i també per la igualtat en contractes indefinits i temporals.  

Cal nomenar que tan sols un 3% dels joves són autònoms. 

Entre els joves menors de 30 anys s'observa que el 27,41 % dels 

contractes arriben a la sobrequalificació. 

En 2018, Espanya va ser el segon país a Europa amb la proporció més 

alta de persones entre 18 i 24 anys que, a més d'haver abandonat 

prematurament l'educació i la formació, ni estudiaven ni treballaven, 

segons el Ministeri de l'Educació i Formació de la Comissió Europea 

(2019). 

En 2021, la taxa nacional de població entre 15 i 29 anys que ni estudia 

ni treballa aconsegueix el 14,1 %. La CV supera aquesta xifra, amb un 

14,4%. 

A la Comunitat Valenciana, la taxa d'homes que ni estudia ni treballa 

és major que la de dones amb un 15,8 enfront del 12,9 %. Si ens fixem 
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en les dades del període 2014-2021, la taxa més baixa de joves que no 

estudien ni treballen és la d’aquest últim any. 

Les persones joves de la CV reben de mitjana un sou net mensual de 

918,8 euros, i tenen una antiguitat mitjana d’un any i mig. 

2.2.3  DADES ESTADÍSTIQUES D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 

Hi ha en total 869 joves cursant educació secundària als tres centres 

educatius de Silla: IES Enric Valor, IES Sanchis Guarner i al centre 

concertat Sagrada Familia. Cal destacar que la majoria d’alumnes 

estan matriculats a l’IES Sanchis Guarner.  

En cicles formatius de grau mitjà hi ha 223 alumnes matriculats als 

instituts d'educació secundària de Silla. En els de grau superior, un 

total de 244 alumnes. 

 

 IES ENRIC VALOR IES SANCHIS GUARNER CC S.FAMILIA  

SECUNDÀRIA MATRICULAT VACANTS AULES MATRICULAT VACANTS AULES MATRICULAT VACANTS AULES TOTAL 

PRIMER 64 26 4 104 0 4 51 9 2 219 

SEGON 85 5 4 108 0 4 53 7 2 246 

TERCER 64 26 3 79 7 4 43 17 2 186 

QUART 63 27 3 84 0 4 51 9 2 198 

FPB1 16         16 

FPB2 4         4 

TOTAL 296 375 198 869 
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 BATXILLER  

 IES ENRIC VALOR IES SANCHIS GUARNER  

BRANCA CIENTIFIC AULES HUMANÍSTIC AULES ARTÍSTIC AULES HUMANÍSTIC AULES CIENTÍFIC AULES TOTAL 

PRIMER 21 1 29 1 22 1 24 2 32 2 128 

SEGON 20 1 17 1 17 1 25 2 37 2 116 

SUMA 41  46  39  49 69 244 

TOTAL 87 157  

 

 CICLES FORMATIUS 

 GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR 

 IES Enric Valor IES Sanchis Guarner Total IES Enric Valor IES Sanchis Guarner Total 

PRIMER 81 41 126 57 60 117 

SEGON 71 26 97 64 62 126 

SUMA 156 67 223 121 122 243 

Font: Educació, Ajuntament de Silla. Dades Curs 2021-22 

 

Al Conservatori Professional de Música de Silla hi ha 165 alumnes 

matriculats al curs 2022-23 amb edats compreses entre 12 i 30 anys. 

Al Centre Formació de Persones Adultes de Silla hi ha 21 joves 

matriculats el curs 2022-23, amb 11 persones en els cursos de valencià 

i 10 en el graduat en educació secundària (GES). 

 

TAXA D’ESCOLARITAT POSTOBLIGATÒRIA 
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TAXA D’ESCOLARITAT POSTOBLIGATÒRIA. SEGONA ETAPA D’ESO I SIMILAR 
 

HOMES 

Edat 2014 2015 2016 2017 2018 

16 anys 92,70% 93,00% 92,60% 91,90% 92,20% 

17 anys 85,70% 85,00% 85,00% 85,10% 84,20% 

18 anys 44,70% 44,50% 43,40% 44,00% 43,90% 

19 anys 33,90% 33,40% 33,70% 33,40% 33,40% 
 

DONES 

2014 2015 2016 2017 2018 

16 anys 93,60% 93,70% 93,90% 93,00% 93,30% 

17 anys 88,30% 88,00% 88,10% 88,50% 88,10% 

18 anys 38,40% 38,00% 36,70% 37,00% 36,80% 

19 anys 29,00% 28,00% 28,10% 27,90% 28,40% 

Font: INE 

 

 

 

TAXA D’ESCOLARITAT POSTOBLIGATÒRIA. ESTUDIS UNIVERSITARIS I SUPERIORS 

  HOMES 

Edat 2014 2015 2016 2017 2018 

18 anys 26,50% 26,90% 27,50% 27,10% 27,20% 

19 anys 29,70% 30,20% 30,40% 30,30% 29,40% 

20 anys 31,00% 31,10% 31,20% 31,40% 30,60% 

21 anys 31,20% 31,80% 31,70% 31,80% 31,30% 

22 anys 27,70% 28,50% 28,90% 28,60% 28,10% 

23 anys 23,50% 24,40% 24,60% 24,60% 23,80% 

24 anys 18,40% 18,40% 19,20% 18,90% 18,50% 
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  DONES 

2014 2015 2016 2017 2018 

18 anys 37,10% 37,90% 38,90% 38,90% 39,20% 

19 anys 41,50% 42,60% 43,10% 43,40% 42,60% 

20 anys 44,00% 44,20% 45,20% 45,50% 45,20% 

21 anys 44,70% 45,60% 45,70% 46,60% 46,20% 

22 anys 35,90% 36,10% 36,90% 36,80% 36,80% 

23 anys 28,40% 29,70% 29,20% 29,70% 29,10% 

24 anys 20,30% 20,70% 22,30% 21,20% 21,00% 

Font: INE 

 

La taxa d’escolarització postobligatòria als 16 anys és de 93,3 % en el 

cas de les dones i un 92,2 % en el cas dels homes. Quan els joves van 

complint anys el percentatge d’escolarització va baixant 

progressivament. És significatiu que en qualsevol nivell d’educació 

postobligatòria hi ha major nombre de dones que d’homes, a excepció 

dels estudis de formació professional, en els quals destaquen els 

homes, tot i que en els estudis superiors la xifra de dones està molt 

per damunt a la d’homes. 

 

TAXA D’ABANDÓ ESCOLAR, DISCRIMINADA PER EDAT, SEXE I ETAPA 

EDUCATIVA 

En l’àmbit autonòmic, en 2020 la Comunitat Valenciana presenta un 

15,5 % d’abandó educatiu primerenc de la població de 18 a 24 anys, 

més baix que la mitjana nacional, 

que se situa en un 16 %. A la CV es 

va realitzar una forta disminució: 

del 35 % d’abandone primerenc en 

2005 al 15 % del 2020. 

Quant a la Unió Europea, l’informe 

de la Fundació Europea indica que 

la mitjana d’abandó educatiu a 

Espanya és del 16 %, mentre que 

els objectius marcats per la Unió 

Europea per al 2020, la mitjana de 

la resta de països es va fixar en una 

taxa del 10 %. 

Font: INE 
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TAXA D’ABSENTISME, DISCRIMINADA PER EDAT, SEXE I ETAPA 

EDUCATIVA MUNICIPAL 

El municipi compta amb un servei, denominat «Programa 

Despertador», destinat a controlar l'absentisme i a donar atenció als i 

les alumnes amb expulsions prolongades o problemàtiques. La 

coordinació d’aquest programa està a càrrec de la Regidoria de 

Benestar Social, i està dirigit per les educadores i educadors socials del 

municipi, amb un educador/monitor per a desenvolupar les tasques 

amb els joves. A continuació s'exposen les dades referents al curs 

2021/2022. 

 

 
*Expulsió curta: màxim 1 setmana 
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*Expulsió llarga: més d’una setmana 

TAXA DE L'ÀMBIT DEL ESTUDIS QUE CURSEN ELS JOVES 

 

 

 
Font: Informe de juventud de la CV 2020 
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TAXA DE GRADUACIÓ PER SEXE I ETAPES EDUCATIVES 

 

Un 36 % dels joves ja tenen el Graduat en Educació Secundària i estan 

estudiant FP o Batxillerat, i un 51 % està cursant estudis superiors. Fins 

a un 76 % dels estudiants esperen aconseguir estudis superiors. 

 

GRAU DE PLURILINGÜISME DE LA POBLACIÓ JOVE 
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El nivell de valencià és considerablement més elevat que el nivell 

d'anglés entre la població jove de la Comunitat Valenciana. El 29 % 

indica tindre un nivell alt o molt alt entre la població jove de la 

Comunitat Valenciana. 

 

PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ JOVE QUE ESTUDIA FORA DEL 

MUNICIPI 

Un terç dels joves de la CV indiquen que han fet o s’han plantejat 

estudiar fora d’Espanya. Com afirma l’Informe de juventud de la CV 

202, estudiar fora d’Espanya és un comportament més referit per les 

dones i les persones de 15 a 19 anys. 
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2.2.4 DADES ESTADÍSTIQUES DE SALUT 

ANÀLISI ESPECÍFICA D'INDICADORS DE SALUT 
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Segons L''Índex sintètic de desenvolupament juvenil comparat a la 

Comunitat Valenciana 2020 el 95 % de les i els joves valencians se 

senten feliços, amb percentatges estables al llarg dels anys, com a 

contrapartida, el percentatge de joves de la Comunitat Valenciana 

amb risc de patir un problema de salut mental és baix, però significatiu 

(un 18 %), encara que les dades han descendit 3 punts des de 2011. 

A més, la situació econòmica de les llars és l'indicador que genera més 

insatisfacció, ja que afecta les expectatives vitals de la joventut (només 

un 46 % de les dones joves valencianes i el 63 % dels homes assenyalen 

un alt nivell de satisfacció). 

Quant a la salut física, les dades mostren una evolució i una situació 

positiva per a la Comunitat Valenciana i sense transformacions 

importants des de 2008. En aquest sentit, el 95 % percep tindre bona 

salut; la taxa d'accidentalitat s'ha mantingut estable, entorn del 5 %, i 

la taxa de suïcidis per cada 100.000 habitants roman des de 2013 per 

davall de la mitjana espanyola. 

El sobrepés suposa un problema important per a la salut, que afecta el 

30% de la joventut valenciana, així com el sedentarisme, ja que 1 de 

cada 3 joves afirma no fer pràcticament cap activitat física. 

La joventut valenciana presenta més consum de fruites i verdures que 

la joventut espanyola i ha augmentat el consum d'aquests aliments en 

l'última dècada. 

 

XIFRES SOBRE DEPRESSIÓ I ANSIETAT 

Segons l’estudi “Estado de la salud mental de la juventud valenciana” 

El 80,62% de les persones joves de la Comunitat Valenciana afirma 

haver sentit estrés en alguna ocasió; el 73,38%, ansietat, i el 46,15%, 

depressió. 

Així mateix, un 67% de la joventut valenciana considera que la 

pandèmia ha visibilitzat els problemes de salut mental, encara que el 

70% continua pensant que es tracta d'un tema tabú. 

Entre les principals causes que ocasionen els problemes mentals entre 

la joventut, destaca la incertesa sobre el futur (74,46%), seguida de la 

inestabilitat laboral (67,54%), els problemes econòmics (66%), 

l'aïllament social (56,92%) i les dificultats per a l'emancipació (51,69%). 
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Font: Estado de la salud mental de la juventud valenciana (Consell Valencià de la 

Joventut/ IVAJ) 

 

En totes les patologies, les persones joves entre 25 i 30 anys són les 

més proclius a recórrer a l'ajuda professional d'una persona psicòloga 

o psiquiatre amb valors que superen el 90%, excepte l'estrés que 

representa el 72,27%. En canvi, la joventut menor de 25 anys prefereix 

buscar el suport de la família i les amistats.” 

El 78,46% de les persones joves valencianes creu que els recursos que 

es destinen a la salut mental de la joventut són insuficients, al mateix 

temps que el 69% pensa que els centres d'Atenció Primària no estan 

preparats per a atendre els seus problemes de salut mental. 

L’estudi “Estado de la salud mental de la juventud valenciana” també 

revela que la infravaloració i incomprensió de les persones adultes, 

l'estigma social i la incertesa sobre el futur són els principals obstacles 

que enfronten les persones joves amb problemes de salut mental. A 

més, alerta sobre el preocupant augment, entre la joventut, de les 

conductes suïcides i de la seua «sobre medicalització». 

 

http://observatorijove.info/doc/estudi-salut-mentai-joventut-valenciana2022.pdf
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ESTADÍSTIQUES SOBRE CONSUM DE DROGUES 

Freqüència de consum d'alcohol i altres drogues, edat d'inici de 

consum de drogues discriminada per sexe i per substància. 

Segons l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions en el seu 

“Informe 2020 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España”: 

Ý L'alcohol és la substància psicoactiva més consumida entre els 

estudiants d'Ensenyaments Secundaris de 14 a 18 anys).  

Ý La segona droga de major prevalença entre els estudiants és el 

tabac Aproximadament, un terç dels joves que han fumat en 

l'últim mes ho ha fet de manera diària,  

Ý El cànnabis constitueix la tercera droga més estesa entre els 

estudiants de 14 a 18 anys i la substància il·legal amb major 

prevalença.  

Ý A continuació, la prevalença de consum d'hipnosedants 

(tranquil·litzants/somnífers) amb o sense recepta apareix com la 

quarta substància de major prevalença entre les analitzades, 

observant-se que el 18,4% dels adolescents ha pres substàncies 

d'aquest tipus alguna vegada en la seua vida.  

Ý El consum de cocaïna (pols i/o base) continua amb la tendència 

descendent iniciada l'any 2006.  

Ý La següent substància il·legal en termes de prevalença és l'èxtasi. 

Ý Finalment, la resta de substàncies analitzades registren 

percentatges de consum inferiors al 2%. 

 

Edat mitjana d'inici en el consum 

L'edat amb la qual comença el consum de les substàncies amb una 

major prevalença (alcohol i tabac) de mitjana ronda els 14 anys. 

En relació al tabac, des de 2006, l'inici en el seu consum s'ha retardat 

progressivament un any, des dels 13,1 anys fins als 14,1 anys registrats 

en 2018.  

Quant a l'alcohol, els estudiants que han pres aquesta substància 

alguna vegada en la vida situen la primera ingesta en els 14,0 anys. 

L'edat mitjana d'inici en el consum ha mostrat una certa estabilitat al 

llarg de tota la sèrie, registrant enguany una dada similar a l'obtingut 

en 2016. Per part seua, el consum setmanal d'alcohol comença de 

mitjana als 15,2 anys, sense contemplar-se una variació significativa 

respecte als últims mesuraments registrats. 
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Respecte als hipnosedants (amb o sense recepta), l'edat d'inici en el 

consum ha patit un augment durant aquests últims 2 anys, registrant 

l'edat d'inici en 14,3. 

El consum de la droga il·legal més prevalent, el cànnabis, comença, de 

mitjana, abans de complir els 15 anys. 

Aquells estudiants que han consumit cocaïna (pols i/o base) en alguna 

ocasió estableixen el primer consum als 15,2 anys, mitjana molt similar 

al registrat per altres substàncies com l'èxtasi (15,4 anys), les 

amfetamines (15,4 anys) o els al·lucinògens (15,2 anys). 

 

ADDICCIÓ AL JOC EN ELS JOVES 

Ý Menors d’edat 

 Com es pot observar en els gràfics, els i les menors d’edat no solament 

aposten, sinó que tenen problemes amb el joc, tant d’addicció com de 

joc de risc. És molt rellevant indicar que la prevalença d’addicció al joc 

en menors d’edat és major que la de la població general espanyola de 

persones d’entre 18 i 65 

anys. El percentatge 

d’addicció al joc en 

menors d’edat de la 

Comunitat Valenciana es 

troba entorn de l’1,9 %, 

mentre que el de la 

població general, en 

l’enquesta realitzada per 

la Direcció General 

d’Ordenació de Joc2 el 

2015, el percentatge de 

prevalença d’addicció al 

joc per a persones de la 

CV d’entre 18 i 91 anys és 

de 0,4 %. 

Font: Estudi Addicció al joc en la joventut de la CV.  

Consell Valencià de la Joventut, juliol de 2020 
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Ý De 18 a 30 anys 

El percentatge de joves, de 18 a 30 anys, que juguen regularment (1-3 

vegades al mes, o més) i tenen problemes amb el joc depén de quins 

jocs juguen: 

+ Els qui juguen regularment a loteries i jocs públics mostren 

les menors taxes d’addicció, encara que aquestes són molt 

importants 

+ El percentatge de persones amb problemes d’addicció és 

major en els qui juguen regularment a jocs privats, com ara 

el bingo (29,9 %), els jocs de casino (28,9 %), el pòquer (28,5 

%) i les escurabutxaques (26 %). 

+ Les majors taxes d’addicció juvenil entre persones jugadores 

regulars es troben en el joc en línia, tant presencial com 

telemàtic. 

La proporció actual de persones, joves majors de 18 anys, jugadores 

patològiques en salons de joc és entre 15 i 20 vegades superior a la de 

la població general. Es tracta d’una dada molt rellevant, ja que també 

han augmentat significativament el nombre de salons entre 2015 i 

2020. Solament un terç de les persones enquestades a l’eixida dels 

salons no tenia problemes amb el joc (addicció o joc de risc). 

 

SALUT MENTAL AL MUNICIPI 

A continuació, es presenten les dades de les atencions a joves, de 12 a 

18 anys, per l’EIIA al primer semestre del 2022: 
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D’altra banda, les dades d’atencions a joves de 18-30 anys per la 

psicòloga de Serveis Socials d’atenció primària 2021-22 són les 

següents: 
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SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 

 

La majoria de les persones joves que han mantingut relacions sexuals 

van tindre la seua primera relació sexual entre els 15 i els 17 anys, en 

concret als 16,4. 

 

Experiències i pràctiques sexuals 
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El 18% ha tingut relacions sexuals no desitjades, en gran mida dones. 

Un 72% de les persones joves que han mantingut relacions sexuals 

amb penetració ha utilitzat algun mètode anticonceptiu per a 

previndre malalties de transmissió sexual, principalment el 

preservatiu. 
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El 51% de les persones que han mantingut relacions sexuals amb 

penetració en l'últim any no ha utilitzat cap mètode anticonceptiu, 

almenys en alguna ocasió, encara que no l'utilitza mai un 13%. 

 

 

La pornografia influeix en les relacions sexuals d'una tercera part de 

les persones que mantenen relacions sexuals i la consumeixen. 
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DADES SOBRE MATERNITAT. NAIXEMENTS PER EDAT DE LA MARE 

L’ANY 2021 

Font: INE 

La major taxa d'embarassos es presenta a partir dels 30 anys, amb un 

74,10%. Més en concret és a l’edat de 34 anys de la mare el punt més 

àlgid. Dels 24 als 29 hi ha un 19,30%, del 18 als 23 anys un 6,01% i amb 

menys de 18 anys una taxa de 0,57% d’embarassos. 
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2.2.5 DADES ESTADÍSTIQUES D’HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

Amb els ingressos d’una persona assalariada no seria possible accedir 

a la compra d’habitatge en propietat ja que, teòricament, necessitaria 

ingressar 16.040,01 euros nets anuals com a mínim per a no dedicar 

més del 30% de la seua renda al pagament d’una hipoteca. 

Davant aquesta conjuntura econòmica, són cada vegada menys les 

persones joves que s’instal·len en una llar independent al de la seua 

família, un 17,2% en el segon semestre de 2020. La disminució 

semestral de l’emancipació residencial de la població jove en la 

Comunitatperò va continuar avançant entre els homes joves i les 

persones menors de 25 anys (dels quals tan sols el 3,1% estava residint 

fora de la llar familiar) 

 

Font: Observatorio de Emancipación del Consejo de la juventud de España. 

Comunitat Valenciana- 2n semestre 2020 
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El 17,2 % de les persones joves residents en la Comunitat Valenciana 

vivia fora de la llar d’origen a la fi de 2020. Encara que es tractava d’una 

xifra molt similar a la del primer semestre de l’any (17,2 %), 

representava una caiguda d’1,8 punts percentuals en comparació amb 

2019. El descens més gran el van protagonitzar les persones d’entre 16 

i 24 anys, de les quals 3 de cada 100 estaven emancipades des del punt 

de vista residencial. Curiosament, en un context general de pèrdua de 

l’autonomia residencial, en la Comunitat Valenciana van augmentar 

les persones joves que vivien soles. A la fi de 2020, representaven més 

del 21,0 % de la població jove emancipada de la Comunitat (el 18,2 % 

a Espanya). Aquesta paradoxa tenia molt a veure amb el fet que 

justament entre 2019 i 2020 van augmentar les persones joves que 
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van aconseguir emancipar-se en habitatges heretats o cedits pels seus 

familiars. 

La majoria de les persones joves entrevistades viuen amb altres 

persones, principalment amb els seus pares, en sa casa. Una part 

considerable dels joves no s’ha emancipat residencialment, encara 

que la meitat d’ells si es planteja aquesta emancipació. 

 

 

Els motius de no emancipació residencial són bàsicament econòmics, 

bé per no tenir Ingressos suficients, bé per no poder garantir-los de 

forma continuada en el temps per inestabilitat laboral. 
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L'emancipació residencial té com a motivadors bàsics la disponibilitat 

de mitjans per a fer-ho i el fet d'estudiar fora de la localitat de 

residència. 

 

2.2.6 DADES ESTADÍSTIQUES D’OCI 

PERCENTATGE D'ÚS DE XARXES SOCIALS I XARXES SOCIALS MÉS 

UTILITZADES, HORES DIÀRIES DEDICADES AL SEU ÚS, PER SEXE I EDAT 

HÀBITS DE CONSUM D’INTERNET 

 
Segons l’Informe de la joventut de la Comunitat Valenciana 2020” els joves 

dediquen una quantitat de temps important a connectar-se a Internet, de fet 

quatre de cada deu afirma estar connectat més de tres hores al dia, per un 

altre 35 que indica que està connectat entre dues i tres hores diàries 
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En l'últim mes, els homes han utilitzat internet en major mesura que les 

dones per a jugar a videojocs, visitar pàgines per a trobar algú amb qui 

mantindre relacions i participar en jocs d'apostes en línia. 

Les persones joves de 15 a 19 anys declaren un relatiu major ús d'Internet 

per a fer treballs relacionats amb els estudis i jugar a videojocs, mentre que 

les de 25 a 30 anys fan un menor ús d'Internet per a aquestes comeses, però 

destaquen per una utilització relativament major per a llegir i veure notícies. 

 

Principals activitats d’oci 
Les principals activitats d'oci que realitzen els joves residents a la Comunitat 

Valenciana són “Escoltar música o ràdio”, 

“Veure la televisió o sèries en 

plataformes”, activitats d’“oci 

passiu”,“anar a bars i discoteques”, és a 

dir “oci social” En menor mesura,“Fer 

esport”, oci actiu”. Destaca com a 

preocupant el 40% de les persones joves 

que realitzen ‘botelló’. 

Segon l’informe de joventut de la 

Comunitat Valenciana 2020” les 

diferències més destacades quant a l'oci 

es produeixen en funció del sexe i l'edat, 

així els homes declaren “fer esport” i “participar en jocs d'apostes” en major 

mesura que les dones, que afirmen “ llegir, anar al teatre o visitar museus” 

en major mesura. 

Les persones de 15 a 19 anys manifesten més que altres grups d'edat “fer 

esport” i “fer botelló”, aquesta última activitat juntament amb les persones 

de 20 a 24 anys, grup d'edat que manifesta “anar a bars o discoteques” 

relativament més. 
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Dades estadístiques d’oci municipal 

Usuaris d’oci educatiu Espai Jove 

 

Dades estadístiques d’altres activitats d’oci desenvolupades des del 

departament de Joventut 

Ý L’oci nocturn ‘La nit és jove’ que es va realitzar a juliol de 2022 

va tindre 170 participants. La mitja de joves participants es 

manté respecte a altres anys. 

Ý Les activitats de la Nit de les Ànimes ha anat creixent en nombre 

de participants des de l’any 2017 fins a arribar a quasi 2000 en 

2021. 
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2.3 RECURSOS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI 
2.2.3| RECURSOS D’OCUPACIÓ 
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1 AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

DE SILLA (ADES) 

_____________________________________________________________ 

Servei municipal dirigit a desenvolupar i executar accions i mesures 

d'orientació, ocupació, formació a persones desocupades, manteniment 

de l'ocupació i foment de l'activitat empresarial del municipi de Silla. 

 

 

 

2 OFICINES LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ 

_____________________________________________________________ 

Serveis oferits: 

Ý Cursos de formació gratuïts amb certificat de professionalitat i 

orientació laboral personalitzada. 

Ý Ajudes per a fomentar l'ocupació atenent de manera prioritària a les 

persones pertanyents als col·lectius més vulnerables. 

Ý Suport a les empreses de la Comunitat perquè troben als millors 

professionals per a fer créixer el seu projecte empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 121 97 95 

Carrer Llibertat 2 

Ades@silla.es 

96 121 60 70 

Plaça Hort del Satisfet 0 

Espailabora_silla@gva.es 
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2.2.4| RECURSOS EDUCATIUS I FORMATIUS 
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1 IES ENRIC VALOR 

_____________________________________________________________ 

 

ESO

BATXILLER
•Humanitats i Ciències 

Socials

•Ciències i Tecnologia

CICLES 
FORMATIU

S

•Electrònica

•Administratiu

•Sanitari

ELECTRÒNICA

•CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions 
(De 8:00 a 14:00 horas)

•CFGS Manteniment electrònic (De 15:00 a 
20:00)

ADMINISTRATIU

•CFGM Gestió administrativa (De 8:00 a 
14:00)

•CFGS Administració y Finances (De 
15:00 a 20:00)

SANITARI

•CFGM Cuidats Auxiliars d'Infermería (2 grups 
de 8:00 a 14:00 i 1 de 15:00 a 20:00)

•CFGM Farmàcia y Parafarmàcia (De 15:00 a 
20:00)

•CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (2 grups de 
8:00 a 14:00 i 1 de 15:00 a 20:00)

•CFGS Dietètica (De 15:00 a 20:00)

96 120 61 65 

Av. d'Ausiàs March, 17 
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2 IES SANCHIS GUARNER 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA

•CFGM Planta Química (De 8:00 a 15:10 horas)

•CFGM Operacions de Laboratori  (De 15:10 a 
21:00)

•CFGS LaboLaboratori d'Anàlisi i Control de 
Qualitat (De 15:10 a 21:00)

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS

•CFGM Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes (De 15:10 a 21:00)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

•CFGS Educació i Animació Esportiva (Torn de 
matí o vesprada segons nota d'admissió)

96 120 61 60 

Carrer del Cid Campeador 2 

ESO

BATXILLER

•Humanitats i 
Ciències Socials

•Ciències i 
Tecnologia

CICLES 
FORMATIUS

•Química

•Informàtica i 
comunicacions

•Activitats físiques i 
esportives

ESCOLA 
OFICIAL 

D'IDIOMES

•Iniciació

•A2

•B1

•B2
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3 CC SAGRADA FAMILIA 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) 

_____________________________________________________________ 

 

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Silla és 

un centre formatiu de titularitat municipal, depenent de la 

Regidoria d’Educació. 

L’escola d’adults està reconeguda per Conselleria d’Educació com a 

Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes i te 

l’autorització per a impartir els dos nivells conduents a l’obtenció 

del Títol de Graduat en Educació Secundària. 

OFERTA FORMATIVA 2022 - 2023 

Ý Anglès: Preu 45€ 

+ Principiants - dimarts 19:30-21:30 

+ Viatgers 1 - dilluns 19:30-21:30 

+ Viatgers 2 - 19:30-21:30 

+ Conversa - Dimecres 19:30-21:30 

Ý Formació bàsica per a persones adultes Alfa, Neo i Base 

Ý Espanyol: Preu 5€ 

+ A0 - dimarts i dijous 9:30-11:30 

+ A1 - dimarts i dijous 11:30 - 13:30 

+ A2+Prova Nacionalitat - dilluns 9:30-12:30 i dimecres 9:30-11:30 

961 20 02 10 

Carrer de les Riberes 10 

96 121 42 52 

Carrer Pere el Cerimoniós 11 

sillaadults@gmail.com 

Dilluns a Dijous de 16:00 a 20:00 

INFANTIL

PRIMARIA

ESO

mailto:sillaadults@gmail.com
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+ B1 - Dilluns i dijous 19:30-21:30 

Ý Valencià: Preu 45€ 

+ A1-A2 - dimarts 19:30-21:30 

+ B2 - dilluns i dimecres 18:30-20:00 

+ C1.1 - dimarts i dijous 18:30-20:00 

+ C1.2 - dimarts i dijous 20:00-21:30 

+ C2 - dilluns i dimecres 20:00-21:30 

Ý Graduat educació Secundària 

 

 

5 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE SILLA 

_____________________________________________________________ 

 

NIVELLS EDUCATIUS 

Ý Ensenyaments Elementals 

Ý Ensenyaments Professionals 

 

 

 

 

 

6 CONNECTA MOLÍ  

_____________________________________________________________ 

 

L’espai de la Red Conecta al Molí de Magalló obert al 2017, és un 

local amb equipament informàtic i tecnològic que facilita la 

formació i l’accés a les noves tecnologies i Internet a la ciutadania i 

compta amb el suport de la Fundación Espai i Caixa Popular. 

L’objectiu de l‘Ajuntament de Silla amb aquest centre és facilitar a 

la població l’accés i la formació en les tecnologies de la informació i 

comunicació (TIC) i promoure la inclusió social i la millora de les 

possibilitats d’inserció laboral. 

96 121 09 88 

Carrer Dr Fleming 26 

conservatori@silla.es 

Dilluns a Divendres  de 10:00 a 

21:00 

678 38 51 96 

Av. País Valencià 31 

Dilluns a Dijous  de 17:00 a 

20:00 i DIvendres de 10:00 a 

14:00 

mailto:conservatori@silla.es
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647 76 21 59 

Carrer L’horta 13 Baix 

7 CENTRE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES MOLÍ 

DE MAGALLÓ  

_____________________________________________________________ 

 

El centre d'inserció sociolaboral Molí de Magalló té com a finalitat 

proporcionar cursos i tallers per a joves relacionats amb oficis i 

diferents coneixements que els poden ajudar en el seu futur laboral. 

 

 

 

8 CEFOIM VALENCIA 

_____________________________________________________________ 

 

Ý Cursos gratuïts de formació ocupacional destinats a 

persones en situació de desocupació 

Ý Cursos gratuïts de formació contínua per a treballadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 315 50 12 

Av. De Picassent, 34 Silla 

Dilluns a Divendres de 08:00 a 

20:00 
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2.2.5| RECURSOS SANITARIS I DE SALUT 
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1 CENTRE DE SALUT DE SILLA 

_____________________________________________________________ 

 

963 10 80 50 

Av. d'Ausiàs March, 14 

Obert 24 hores 

 

 

2 BENESTAR SOCIAL 

_____________________________________________________________ 

 

96 121 22 22 

Ed. Font de la Bàscula, C/ Sant Josep, 56 

De 9:00 a 14:00 

benestar@silla.es 

 

3 HOSPITAL LA FE 

_____________________________________________________________ 

 

96 124 40 00 

Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 

València 

Abierto 24 horas 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=centro+salud+silla&oq=centro+salud+silla+&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l7.4488j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4 SERVEIS ESPECÍFICS DE SALUT 

_____________________________________________________________ 

EIIA de Silla -Equip Específic 

d’Intervenció amb Infàcia i Adolescència 

96 121 22 22 

Plaça Mercat Vell, 4 

 

Unitat de Prevenció Comunitaria de 

Conductes Addictives -UPCCA (Silla) 

96 121 22 22 

Plaça Mercat Vell, 4 

 

 

Planificació Familiar de Silla 

96 310 80 50 

Av. d'Ausiàs March, 14 

 

Al centre de Salut de Silla existeix dins del servei de Ginecologia, un dia 

específic a la setmana només per a joves, on poder acudir els joves per 

a resoldre les seues inquietuds, obtindre informació sobre sexualitat, 

prevenció, etc. 

L'horari d'atenció telefònica són els dimarts de 14h a 19h al número 

96 310 80 63 o a l'APP de Gva Reproducció Salut Sexual i Reproductiva. 

També, realitzen xarrades a alumnes de 2n i 3r d’ESO en els diferents 

Instituts d'aproximadament unes 6h en total. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=centro+salud+silla&oq=centro+salud+silla+&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l7.4488j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Unitat de Salut Mental (USM) de Catarroja 

96 197 15 00 

Avinguda la Rambleta, 63, 46470 

Catarroja 

Abierto 24 horas 

La Unitat de Salut Mental (USM) aténa la població major de 15 anys 

procedent dels Centres d'Atenció Primària de cinc municipis de l´Horta 

Sud: Albal, Alcàsser, Beniparrell, Catarroja i Silla.  

En la USM s'atén tot l'espectre de trastorns psiquiàtrics, des del 

trastorn mental comú (ansietat, trastorns adaptatius) fins al trastorn 

mental greu (trastorns bipolars i psicòtics), sent els trastorns 

adaptatius els més freqüents. 

 Unitats de salut mental infantil i de la adolescència (USMI o USMI-

A) de Catarroja 

96 197 15 00 

Avinguda la Rambleta, 63, 46470 

Catarroja 

 

La Unitat de Salut Mental infanto juvenil de Catarroja atén la població 

del Departament de Salut València La Fe procedent dels següents 

municipis: Albal, Alcasser, Beniparrell, Catarroja, Massanassa i Silla. 

Atén la població infantil de 0 a 14 anys. 

 Unitat de Conductes Addictives -UCA (Catarroja) 

96 122 35 05 

Avinguda la Rambleta, 64, 46470 

Catarroja 

 

Són els recursos d'assistència sanitària al malalt drogodependent. 

Constituïdes com a dispositius de referència per al tractament 

ambulatori de les drogodependències i altres trastorns addictius. Són 

centres de suport a l'Atenció Primària i es disposa d'ells en cadascun 

dels Departaments de Salut. Totes pertanyen a l'Agència Valenciana 

de Salut (Conselleria de Sanitat). 
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2.2.6| RECURSOS D’OCI 
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1 ESPAI JOVE 

_____________________________________________________________ 

 

L’Espai jove és l’encarregat de dissenyar activitats i projectes d’oci 

educatiu per a públic infantil i juvenil. 

Les propostes inclouen tallers, activitats, projectes juvenils, 

informació juvenil, servei europeu, escoles de temps lliure, 

campaments, formació i assessorament juvenil. 

 

 

 

2 CENTRE CULTURAL CARMEN VALERO 

_____________________________________________________________ 

 

Espai polivalent amb un aforament de 424 espectadors/res i un 

escenari professional per a poder programar qualsevol espectacle 

de teatre, dansa, circ o música. 

Disposa d’una pantalla professional per poder visionar cinema 

d’estrena. Està totalment preparat per realitzar congressos, 

simpòsiums o tallers. Disposa de dues sales polivalents per realitzar 

tallers d’expressió corporal, dansa o teatre. 

Aquest Centre Cultural està dins del Circuit Cultural Valencià de la 

Generalitat Valenciana. 

 

 

96 312 11 44 

Camí Alteró 3, Silla 

espaijove@silla.es 

Dilluns a Divendres  de 10-14h i 

17 a 20:00h 

96 120 00 29 

Plaça P P l’Alteró 1, Silla 

cultura@silla.es 

mailto:espaijove@silla.es
mailto:cultura@silla.es
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3 TEATRE DE LA PLAÇA I ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE 

DE SILLA (EMT) 

_____________________________________________________________ 

 

L‘EMT de Silla té entre els seus objectius la formació teatral 

d’aquelles persones que, mantenint un altre treball o activitat, 

volen dedicar una part del seu temps a conéixer les arts escèniques 

com a actors, i també com a espectadors, d’una branca de les arts 

que requereix d’unes tècniques pròpies. 

No pretén titular actors, ni concloure cicles formatius, sinó ser una 

alternativa d’oci cultural i social que aspire a fer-los créixer com a 

persones en un ambient ètic, rigorós i honest, mantenint sempre 

com a base el coneixement, la formació i el desenvolupament de 

l’activitat teatral. 

 

4 BIBLIOTECA XELO CARBONELL 

_____________________________________________________________ 

 

La Biblioteca Pública Xelo Carbonell Company, inaugurada el 29 de 

novembre del 2017,  està situada a l’Avinguda Alacant, 45, consta 

d’un hall central on es troba el servei d’ordinadors, premsa, i 

l’aparador d’atenció personalitzada. 

Aquest hall dona accés a 2 zones diferenciades: la zona infantil i la 

zona llibreria; i s’accedeix a la Sala d’estudi. 

La Biblioteca és un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament de Silla, 

que té com a objectius principals satisfer les necessitats de 

formació, lectura i informació, fomentar i promocionar la lectura, 

així com ser un centre d’accés a les noves tecnologies i d’oci 

cultural. 

La Biblioteca ofereix els seus serveis a la població de totes les 

edats. 

 

96 120 00 29 

Plaça del Poble 1, Silla 

cultura@silla.es 

96 120 37 13 

Av. D’Alacant 45, Silla 

biblioteca@silla.es 

De dilluns a divendres 

8:30 a 14 i de 16 a 20.  

Dissabtes (no festius) de 8:30 a 

14. 

mailto:cultura@silla.es
mailto:biblioteca@silla.es
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5 POLIESPORTIU MUNICIAPAL 

_____________________________________________________________ 

 

Instal·lació esportiva municipal creada amb l’objectiu de facilitar la 

pràctica esportiva de les diferents modalitats i la promoció de 

l’activitat física i l’esport per als ciutadans i ciutadanes de Silla. 

 

 

 

 

6 PISCINA MUNICIPAL 

_____________________________________________________________ 

 

Les instal·lacions compten amb una piscina xicoteta, una mitjana i 

una altra olímpica. Durant l'estiu es realitzen diverses activitats, a 

més d'emprar-se com a activitat dins de la programació de les 

diferents escoles d'estiu del municipi. 

 

7 PISCINA COBERTA 

_____________________________________________________________ 

 

Complex esportiu amb piscina coberta, jacuzzi, sala fitness, sala 

de ciclisme indoor i sala d'activitats dirigides. 

 

 

 

 

96 121 05 30 

Av. Gandia s/n, Silla 

biblioteca@silla.es 

De Dilluns a Dissabte 

9:00 a 21:00 

Diumenge de 09:00 a 19:00 

Carrer del Patí 81C, Silla 

Oberta a l’Estiu 

69 121 77 88 

Av. Alacant s/n, Silla 

Piscinacubiertasilla.com 

Dilluns a Divendres de 07:00 a 

22:00 

Disabtes de 09:00 a 13:00 

mailto:biblioteca@silla.es
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8 MUSEU MARS I TORRE MUSULMANA 

_____________________________________________________________ 

 

El Museu d’Història i Arqueologia de Silla (MARS) mostra els 

objectes i les troballes més importants procedents de les 

excavacions arqueològiques de les viles romanes de la Plaça del 

Poble, el Mas de Baix, la Font del Gat i altres jaciments d’època 

medieval i moderna. 

El MARS es projecte com un espai viu, on a més d’una col·lecció 

permanent, es pretén transmetre la comprensió dels fets històrics. 

Un espai didàctic i participatiu que fomente el coneixement i la 

consciència pel patrimoni cultural, històric i arqueològic. Una 

entitat on fer visites guiades als col·legis, tallers, pràctiques de 

catalogació i restauració, edició de publicacions afavorint el treball 

d’estudiosos i investigadors. 

Amb l’intenció de desenvolupar una nova idea de museu, formaran 

part del MARS altres espais externs, per a no associar-lo a un únic 

edifici. 

D’aquesta forma inclou les termes del Pati de les Monges, el forn 

romà i les nòries del Mas de Baix i la Via Augusta, l’ermita i les 

pintures murals de la Venta de Sant Roc, així com la vila romana de 

la Font del Gat. 

9 CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) 

_____________________________________________________________ 

 

OFERTA D’OCI 

+ Pintura Dibuix, Escultura i Restauració: Preu 55€ 

+ Tapissos i Macramé: 55€ 

+ Boixets: Preu 5€ 

+ Escriptura Creativa: 55€ 

 

 

96 121 97 90 

Plaça de la Torre s/n, Silla 

mars@silla.es 

96 121 42 52 

Carrer Pere el Cerimoniós 11, 

Silla 

sillaadults@gmail.com 

Dilluns a Dijous de 16:00 a 20:00 

mailto:mars@silla.es
mailto:sillaadults@gmail.com
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2.2.7| MAPA D'ASSOCIACIONS AMB SERVEIS, 

PROGRAMES I ACTIVITATS D'OCI PER A JOVES 
ASSOCIACIONS JUVENILS AMB SERVEIS, PROGRAMES I ACTIVITATS 

D'OCI PER A JOVES 

Agrupament Escolta Creixent 

Ý Carrer del Castell, 2, 46460 Silla, Valencia 

Ý Dissabtes per la vesprada 

Ý scouts.creixent@gmail.com 

 

ASSOCIACIONS AMB SERVEIS, PROGRAMES I ACTIVITATS D'OCI PER 

A JOVES 

Ý Junta local fallera 

Ý Falla Reis Catòlics 

Ý Falla Molí 

Ý Falla Poble de Silla 

Ý Falla Port 

Ý Falla Mercat 

Ý Falla Sant Roc 

Ý Falla la Marjal Silla 

Ý Club de gimnàstica rítmica 

Ý Club bàsquet de Silla 

Ý Club de piragüisme 

Ý Associació Vela llatina de Silla 

Ý Club ciclista siller 

Ý Club ciclista Silla 

Ý Associació d’alumnes de l’Escola d’adults 

Ý Col·lectiu de Dones de Silla 

Ý Dones Progressistes de Silla 

Ý Solidaritat Gitana Silla 

Ý Càritas, delegació local. 

Ý Associació Espanyola contra del càncer, delegació local 

Ý Club Esportiu Parc Natural l’Albufera de València 

Ý Asociación de Fiestas Parque San Luís 

Ý Casa d’Andalusía 

Ý Associació Els Costalers del Santíssim Crist de Silla 

Ý Club d’escacs Silla 

Ý Club Ud Esperanza (Fútbol) 
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Ý Agrupació Musical la Lírica de Silla 

Ý Club d’atletisme Silla 

Ý Assoc. Cultural i esportiva Club de colombicultura l'amistat 

Ý Silla CF 

Ý Colla de dolçainers i tabaleters el Garbí de Silla 

Ý Grup de danses Sila 

Ý AESI 

Ý Club de pilota valenciana de Silla 

Ý Penya Madridista l’albufera de València 

Ý Associació cultural dansa dels porrots 

Ý Associació La brossa nostra 

Ý Club de frontenis de Silla 

Ý Associació col·leccionistes de pinballs i màquines recreatives 

Ý Penya Caixaes 

Ý Club taurí de Silla 

Ý A.I.S Associació d’Internautes de Silla 

Ý Associació Cultural el xiquet de la farola 

Ý Associació de ball de Silla Grup energy dance 

Ý Red Hunters Motoclub Valencia 

Ý Dansart 

Ý Colla Amunt i avall 

Ý Triamics Silla Club de triatló 

Ý Centre islàmic Salsabil Silla 

Ý Associació cultural Nippon go! 

Ý Club de patinaje artístico Xen Silla 

Ý Club Patinaje la Albufera Silla 

Ý Associació de música moderna 

Ý Associació Vive Bailando 

Ý Creu Roja 

Ý TEAyudamos 

Ý Llibret Viu 

Ý Associació de Yoga de Silla 

Ý Club benestar diari i estudi del cannabis medicinal 

 

 

 

 

 

 



2 CONTEXTUALITZACIÓ  

 

78 

2.3| ÀREA DE JOVENTUT DEL MUNICIPI  

REGIDORIA DE JOVENTUT 

La Regidoria de Joventut té com a missió principal abordar les 

qüestions municipals en matèria de Joventut, tant administrativament 

com tècnicament, d’una forma global, coordinant els programes 

municipals en matèria de Joventut. A fi de complir aquesta missió, des 

de la Regidoria de Joventut, tenim com a objectius prioritaris els 

següents: fomentar la participació dels joves en tots els àmbits, 

desenvolupar programes d’oci i temps lliure dirigits a joves, 

promocionar la creació artística juvenil y 

posar a disposició dels joves serveis 

d’informació i assessorament sobre qüestions 

del seu interès, ja siga en l’àmbit jurídic, 

ocupació, vivenda, sexualitat, salut, etc. 

Des de l’any 2019 la regidora de joventut és 

Amparo Alapont Chilet. 

 

EQUIP DE JOVENTUT 

Cap Àrea (A1): Juan Pablo Beneit Colmena (funcionari de 

carrera) 

Tècnica- coordinadora de joventut (A2): Susanna Morant 

Peacock (funcionària de carrera) 

Tècnica de joventut (A2): María González García (Pla de 

Municipalització, subvenció IVAJ) 

Monitors (C): 

+ Ana Rosaleny (personal fix, derivada del programa de 

Serveis Socials) 80% jornada 

+ Catalina Calatayud (funcionària per programa) 50% jornada 

+ Verónica Sánchez (funcionària per programa) 50% jornada 

+ Javier Marí. Realitza tasques en joventut un 13% de la seua 

jornada 

 



PLA JOVE SILLA 2022 - 2026 

 

79 

PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICA 

Ý Pressupost partida ponència d’infància, adolescència i joventut 

2022: 13.000 € 

Ý Pressupost partida Campanya d’estiu: 21.000 € 

 

2.4| XARXES DE TREBALL PROFESSIONAL QUE INCIDEIXEN EN LA 

INTERVENCIÓ AMB JOVES 
JOVES.NET 

El Consorci de la xarxa JOVES.net l'integren 22 municipis.: Alaquàs, 

Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetusser, Catarroja, 

Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, 

Picassent, la Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, 

Torrent i Xirivella. 

És una ferramenta de treball que ens permet realitzar de manera 

coordinada i compartida, amb uns mínims de qualitat i efectivitat, 

accions d'informació i de dinamització i promoure activitats 

socioeducatives en el marc de l'educació no formal. 

L’experiència de treball de la Xarxa JOVES.net, ha sigut reconeguda 

amb premis de distintes institucions com ara l’INJUVE (Instituto de la 

Juventud de España) o el Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. Hem rebut un premi en el Concurs de Bones Pràctiques en 

Informació Juvenil que atorga la Xarxa Estatal de Servicis d'Informació 

Juvenil i també comptem amb el certificat de reconeixement de 

l'INJUVE a la nostra feina. En 2014 vam ser distingits amb el segell de 

l'Estratègia per a l'emprenentatge i l'ocupació juvenil del Govern 

d'Espanya i el nostre treball ha sigut reconegut com a bona pràctica 

per l'Observatori Europeu de les Drogues i les toxicomanies a proposta 

del Pla Nacional sobre Drogues. 

 

FUNDACIÓN ESPLAI CIUDADANÍA COMPROMETIDA 

Fundación Esplai Ciutadania Comprometida és una entitat sense 

ànim de lucre que desenvolupa projectes i programes per a 

promoure l'apoderament ciutadà des de la perspectiva dels drets, la 

inclusió i la transformació social mitjançant el treball en xarxa, l'acció 

socioeducativa i la inclusió en l'àmbit de les TIC. 

CIF: V 97197289 

96 1111853 

gestio@joves.net 

Carrer Ramón y Cajal núm. 1, 

Torrent 



2 CONTEXTUALITZACIÓ  

 

80 

XARXAJOVE 

Xarxa Jove és un programa que compta 

amb la presència en els municipis de 

persones encarregades de treballar 

conjuntament amb les 

mancomunitats, les entitats locals i 

l'IVAJ, per al desenvolupament de polítiques de joventut i de 

programes i campanyes dirigides a joves. 

 

CREANDO FUTURO 

Creando Futuro, Xarxa 

d'Educació per a la Participació 

Juvenil és una xarxa d'entitats i 

persones que, des de l'any 

2003, promouen l'educació per 

a la participació juvenil amb joves de Sevilla, Huelva, Cadis, Tenerife, 

Astúries, Madrid, Bizkaia, Badajoz, Salamanca i València. Suposa una 

experiència d'aprenentatge per a la participació; una iniciativa en la 

qual grups de joves plantegen les seues inquietuds i elaboren 

respostes pròpies d'acció per a la transformació de la seua realitat. 

 

ERASMUS+ 

El programa Erasmus+ promociona 

la mobilitat educativa de les 

persones i els col·lectius així com la 

cooperació, la qualitat, la inclusió, la 

creativitat i la innovació a través de l’aprenentatge permanent, el 

desenvolupament personal, professional i educatiu de les persones.  

El programa contribueix així al creixement sostenible, a l’ocupació de 

qualitat i a la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la 

identitat europea, la ciutadania activa i la participació en la vida 

democràtica. 

Els intercanvis juvenils Erasmus Plus versen sobre la mobilitat 

Internacional de grups de persones joves que es troben amb altres o 

altres grups similars per a tractar algún tema en comú. Les despeses 

de transport, allotjament i manutenció estan cobertes pel programa.
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3 METODOLOGIA I 

DIAGNÒSTIC: MÉS VEU 

|COM HA SIGUT EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA| 

3.1| MÉS VEU 

El projecte Més Veu és un diagnòstic participatiu per a recollir, 

analitzar i considerar les opinions, interessos, necessitats i propostes 

de la gent jove del municipi. Apuntant en la seua presentació que els 

resultats servirien de guia en les pròximes polítiques de joventut 

desenvolupades en el PLA JOVE de Silla. 

Per a abordar l'articulació metodològica de les diferents fases es 

proposa una complementació encadenada o seqüencial, és a dir, la 

investigació es desenvolupa en diferents fases, però mantenen entre 

si relacions de dependència. En l'aplicació de les diverses tècniques 

que es proposa es té en compte la doble finalitat de l'estudi; la 

diagnòstica i la propositiva. 

Diagnòstica, per a identificar les necessitats, preocupacions i 

problemes als quals s'enfronten les persones joves en la seua 

cotidianeidad; i propositiva, per a formular propostes d'actuació que 

pal·lien les febleses detectades. 

 

3.2| FASES 

FASE 1: ANALÍTICA |Revisió bibliogràfica, documental i estadística| 

El punt de partida del diagnòstic és l'explotació de fonts secundàries 

de dades quantitatives. Entre aquestes dades destaquen: xifres de 

població, xifres d'educació i xifres d'ocupació. Aquesta informació 

permet realitzar una fotografia de la situació de la joventut. 
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Després d'una primera recerca estadística per a descriure la situació 

de la joventut a Silla, s'han revisat diferents estudis realitzats sobre les 

persones joves a nivell autonòmic i estatal. 

 

FASE 2. DIAGNÒSTICA I PROPOSITIVA 

Amb la finalitat de conèixer les necessitats, interessos, problemes i 

demandes de la població juvenil del 

municipi, utilitzem l’enquesta jove. La 

ferramenta la va dissenyar l’IVAJ i ens la 

va facilitar. S’utilitza la metodologia 

qualitativa per què permet, d'una 

banda, conèixer les necessitats, 

interessos i aspiracions de la joventut 

en l'actualitat i, per una altra, definir de 

manera col·lectiva i consensuada 

propostes i demandes concretes. 

Ý Enquestes individuals realitzades en grups/aula dels centres 

educatius de secundària/grup JOOP. 

 

Ý Enquestes telefòniques a joves de Silla buscant perfils 

determinats per a completar mostra representativa. (*) 

 

Ý Informe estudi diagnòstic: anàlisi i interpretació de les dades 

obtingudes. 

 

Ý Entrevistes a entrevista a responsables de recursos per a joves 

i informadors-es clau, sobre interessos, preocupacions, 

demandes, problemes i necessitats de la joventut… Llistat de 

responsables de recursos i informadors clau: 

 

 

(*)Per a la realització d’enquestes telefòniques i traslladar les dades a una base de dades compatarem 

amb la col·laboració d’un practicant de sociologia, David Ceña Peris. 
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+ Regidora de Joventut i Benestar animal, Amparo 

Alapont Chilet 

+ Tècnica coordinadora de joventut, Susanna Morant 

Peacock 

+ Orientadora IES Sanchis Guarner. Gisela Rojo Duato 

+ Orientadora IES Enric Valor. Sandra Pastor 

+ Director i professor de l’Escola d’Adults. Joaquim 

Alfonso 

+ Educadora EIIA. Bárbara Hernández Romero 

+ Educadora IES Enric Valor. MªJosé Rosa 

+ Professor IES Enric Valor que desenvolupa projecte fora 

de l’àmbit merament formal. Vicent Suay 

+ Agent d’ocupació ADES. Consuelo Zaragozá 

+ Monitores de l’Espai Jove. Ana Rosaleny 

+ Monitor del programa d’absentisme educatiu. Javier 

Marí Soler 

+ Responsable del Centre Connecta Molí. Isaura Mateu 

Company 

+ Monitora del Centre d’inserció sociolaboral Molí de 

Magalló. Cristina Llombart Bas 

+ Tècnic de festes. Vicente Zaragozá Huesa 

+ Coordinadora de grup Scouts Creixent (Silla). Sonia 

Mullet Mola 

+ Directora i professora de la Lírica. Blanca Escorihuela 

+ Coordinadora- monitora club de piraigüa. Andrea 

Sánchez Alberola 

+ Tècnica d’ UPCCA i Salut pública. Francis Forner 

+ Responsable de comunicació de NNGG del Partido 

Popular de Silla. Marcos Moreno Leal 

+ Alumne que participa en projecte de compromís social 

(dINs). Álex Maroto Munera 

+ Mare de jove. María Rico Aguilar 

+ Jove compromès en el àmbit social y líder de projecte. 

Néstor Magalló Sánchez 

+ Guàrdia Civil. Pablo Thevenet Rodríguez 

+ Projecte per a joves que no estudien ni treballen ‘JOOP’. 

Hajar Mebarak 

+ Infermera i administrativa de planificació familiar del 

centro de Salud de Silla 

+  Monitora Espai Jove. Catalina Calatayud Maseres 
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Ý FÒRUMS JOVE: Es van realitzaren dos fórums, amb les joves, 

equip de joventut i regidoria. Es presentaren resultats del 

diagnòstic, de les enquestes i es varen debatre propostes 

concretes. Entre un fòrum i altres es varen fer dos reunions de 

seguiment per concretar propostes. 

 

 

 

 

 

Ý TAULA TÈCNICA: Procés d'aportacions tècniques dels diferents 

serveis municipals. Una vegada redactades les propostes més 

votades dels fórums jove, s'ha enviat als diferents serveis 

municipals per a la seua lectura i validació, i s'ha realitzat una 

reunió per a realitzar aportacions tècniques a aquest 

document. Les contribucions dels diferents serveis s'han 

incorporat al document final. 

 

 

Ý APROVACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PLA 

 

 

 

 

 

 

3.3| RESULTAT 

3.3.1| “Enquesta Jove” als joves de Silla 

L’informe sobre opinions, interessos, necessitats i propostes de la 

gent jove de Silla 

 

Es realitza les enquestes a 343 persones joves, de 12 a 30 anys, que 

viuen a Silla. Si tenim en compte que per a la població jove considerada 

(3.615 persones), amb un interval de confiança del 95 % i un marge 

d’error del 5 %, la mida mostral deu ser al menys de 207 subjectes, es 
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pot indicar que l’estudi treballa amb una mostra global representativa. 

En primer lloc, en les classes de 1r d’ESO fins a 2n de Batxiller es passà 

l’enquesta perquè l’emplenen els estudiants de Silla. I, posteriorment 

via telefònica, es posem en contacte amb persones que tenen entre 

18 i 30 anys es busca completar els perfils necessaris per que la mostra 

no siga aleatòria sinó diversa segons criteris de representativitat. 

Tant l’Enquesta Jove com els resultats generals poden veure's en els 

annexos. Senyalem ací algunes de les qüestions més destacables: 

 

3.3.1| Les Intervencions dels fórums jove 

I DEBAT JOVE - 24 DE NOVEMBRE DE 2020 

Reunió de seguiment 7/05/2021 

Reunió de seguiment 1/06/2021  

El debat tenia com a objectiu proposar idees per a millorar l'entorn 

més pròxim de les persones participants. La sessió va estar 

condicionada per la situació produida per la pandèmia i, per tant, es 

va dur a terme a l’Espai Jove, al centre Connecta Molí i des de casa 

estigueren alguns dels participants. La majoria de les persones 

assistents van poder debatre en grups xicotets en línia o de forma 

presencial, complint les normatives previstes 

per la COVID-19. 

La discussió es va organitzar al voltant 

de quatre eixos. 

Després d'una breu introducció en el 

plenari, cadascun dels quatre grups 

va disposar de 45 minuts per a 

realitzar una pluja d'idees sobre 

possibles millores en l'eix assignat. Era 

important tindre en compte la fiabilitat dels projectes i 

assegurar que el pressupost de cada proposta no superarà els 5.000€. 

Amb el suport de les monitores, cada grup va haver de triar almenys 

dues propostes i designar a una persona portaveu per a transmetre-

les a la resta en una reunió plenària. 

La posada en comú de totes les propostes va acabar amb l'elecció de 

les millors idees a través d'una votació virtual. D’una banda, les 

propostes que estaven més desenvolupades i especificades s’han 

OCI I 
CULTURA

ESPORTSSALUT

EDUCACIÓ 
I SOCIAL
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pogut portar a terme o s’han programat per realitzar-se a curt o mitg 

termini. D’altra banda, aquelles propostes que faltaven per 

desenvolupar però també foren votades es van concretar en una 

reunió, el 7/05/2021, amb els joves que assistiren al I Debat Jove. 

Aquests van ser els resultats del dia del debat i del dia de la reunió: 

1 EIX 1 – EDUCACIÓ I PROBLEMES SOCIALS - 

GRUP CONNECTA JOVE 1 

PROBLEMA 

Un problema que existeix en l'àmbit educatiu és que hi ha 
moltes classes/sessions sobre temes com igualtat, racisme, 
drogues, etc. Es detecta la necessitat de tractar temes més 
vinculats a la vida quotidiana, amb un caràcter més pràctic. 
Assumptes que tenen una major incidència i més directa en el 
dia a dia.  
El dia de la reunió, el 7/05/2021, es demana que concreten els 
temes de les xarrades perquè es porten a terme el pròxim curs 
escolar. Arriben a la conclusió que necessiten als IES una 
xarrada per a saber els recursos de Silla i la zona. Per a saber 
on acudir quan necessiten suport relacionat amb recerca de 
treball, orientació acadèmica, etc. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Xarrades informatives als IES sobre temes pràctics  
Es concreta amb una xarrada de benvinguda per part de 
l’equip de joventut als cursos de 3r d’ESO i 4rt d’ESO on 
s’explique els diferents recursos del poble, es realitzarà al mes 
de setembre/octubre als centres educatius de secundària del 
municipi. 

31% de vots 

 

PROBLEMA 
Alguns dels temes esmentats a les enquestes joves van ser els 
prejudicis i els estereotips (sobretot, la pressió de ser constantment 
jutjat per l'aparença física i per l'estètica). 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Ser promotors i educadors en temes socials 
Els i les joves vinculats a l’Espai Jove podrien exercir el paper 
de promotors i educadors en temes socials en els instituts. El 
dia de la reunió, el 7/05/2021, es va proposar per part dels 
joves del projecte «Creando Futuro» realitzar un joc educatiu 
sobre estereotips als joves de 1ºr d’ESO en els instituts, on ells 
serien educadors en temes socials. 

69% de vots 
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2 EIX 2 – OCI I CULTURA – GRUP CONNECTA 

JOVE 2 

PROBLEMA 

Necessitat de sentir-se escoltats, que els joves són part activa 

en les decisions de quines activitats d’oci es fan al poble. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Bústia de suggeriments culturals en l’Espai Jove  

Creació d’un tauló en l’Espai Jove perquè els joves puguen 

reflectir les seues suggeriments. 

23% de vots 

 

PROBLEMA 

Necessitat d’un lloc on estar amb els seus grups d’iguals sense 
activitats dirigides. Un lloc recreatiu 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Espai recreatiu, un lloc on estar 
Proposen dies lliures d’activitats dirigides a l’Espai Jove 

46% de vots 

 

PROBLEMA 

Hi ha infraestructures per millorar al poble. També, el Parc 
Natural de l’albufera necessita netejar-lo 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Millorar els espais de Silla de manera col·laborativa 
El dia de la reunió, el 7/05/2021, es va parlar de reprende 
activitats com la neteja de l’Albufera, de la campanya Horta 
Neta, on els joves milloren amb el seu treball voluntari el seu 
poble 

31% de vots 
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3 EIX 3 – ESPORTS 

 

PROBLEMA 

La gent no pot accedir lliurement al poliesportiu i jugar 

partides en els camps que ara estan tancats i sols poden 

utilitzar els clubs esportius o llogar-los pagant. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

El dia del fòrum es va parlar de tindre accés lliure al 
poliesportiu. Les mesures respecte a la Covid, marquen que 
no es poden realitzar esports col·laboratius per això, 
actualment tot es restringeix al fet que les persones no 
associades a un club poden realitzar esports de raqueta 
(esports individuals). 
El dia de la reunió, el 7/05/2021, es va parlar d'altres 
propostes més fàcils de portar a terme amb la situació que 
patim per la Covid. Es demanen canastres de bàsquet al parc 
vial de l’Espai Jove  

69% de vots 

 

PROBLEMA 

Necessitats de ser participis de les activitats culturals que es 

fan al poble 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Programació del centre cultural Carmen Valero per al públic 
jove 
Adequar les cartelleres de teatre, cinema, concerts, etc. 
Segons els interessos i gustos dels adolescents, perquè 
aquests les troben més atractives.  
El tècnic de cultura va realitzar una sessió el 4/05/2021 a 
l’Espai Jove amb els joves del Debat Jove on donava pautes i 
explicava com programar. Finalment, es va concretar realitzar 
un esdeveniment programat per part dels joves una vegada a 
l’any. 

31% de vots 
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4 EIX 4 – SALUT – GRUP ASSOCIACIONS 

JUVENILS 

 

PROBLEMA 

Falten papereres, s'acumulen les deixalles i es provoquen 

males olors. També falten contenidors de reciclatge. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Habilitar més papereres 
A la reunió els joves no concreten on és necessari les 
papereres. Tan sols parlen del carrer del Patí. Es parla de 
realitzar un altra reunió per indicar quin llocs necessiten. 

38% de vots 

 

PROBLEMA 

Addicció a les pantalles 

 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 
Realitzar tallers i jornades per a sensibilitzar sobre el bon ús de les 
TIC entre els joves. 

En el Centre Connecta Molí es realitza una escola TIC durant 
10 dies al mes de juliol. Escola d’Estiu TIC és un projecte per a 
joves els quals desenvoluparan activitats digitals, programació 
i obtenció del certificat Miscrosoft Specialist en Power Point. 
Aquest projecte treballa de forma transversal la sensibilització 
sobre el bon ús de les TIC entre els joves. 
Campus digital a l’Espai Jove, hem retomat el curs per a 
xiquets i xiquetes de primària. 

31% de vots 

 

PROBLEMA 

Hi ha molt de tabú en relació als trastorns en salut mental 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Desestigmatització dels trastorns en salut mental  
Organitzar tallers per a conscienciar i sensibilitzar sobre els 
problemes de salut mental, amb l'objectiu d'eliminar tabús 
amb relació a aquest tema i a les persones afectades. 

31% de vots 

 

Cal destacar que la majoria de les idees estan basades en el treball 

voluntari dels i les joves i en la seua implicació directa en l'entorn. 

Quasi cap de les propostes requereix de pressupost. 
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Un altre factor molt important és que les persones participants 

coneixen molt bé el seu entorn, i tenen idees molt concretes i fiables 

sobre com millorar-lo, especialment tenint en quanta la perspectiva 

del públic jove. 

 

II FÒRUM JOVE 29/09/2022 

 

El fòrum tenia com a objectiu proposar idees 

per a millorar l'entorn més pròxim dels i les 

participants. La sessió es va dur a terme a l’Espai 

Jove i va comptar 32 participants; joves que 

pertanyien a l’associació juvenil Agrupament 

Escolta Creixent Silla, al Centre Ocupacional 

TOLA i, també, joves que habitualment venen al 

centre jove.  

La discussió es va organitzar al voltant de quatre eixos: 

Després d'una breu introducció en el plenari, cadascun dels quatre 

grups va disposar de 45 minuts per a realitzar una pluja d'idees 

sobre possibles millores en l'eix assignat. Era important tindre 

en compte la fiabilitat dels projectes i assegurar que el 

pressupost de cada proposta no superarà els 5.000€. Amb el 

suport de les monitores, cada grup va designar a una persona 

portaveu per a transmetre-les a la resta en una reunió plenària. 

La posada en comú de totes les propostes va acabar amb l'elecció 

de les millors idees a través d'una votació a mà alçada. Aquests van 

ser els resultats: 

1 EIX 1 – EDUCACIÓ I TREBALL 

PROBLEMA 

Falta de coneixement respecte a orientació acadèmica i 
professional 
Hi ha que decidir molt prompte a que volen dedicar-es 
professionalment, que volen estudiar i, en molts casos, encara 
no ho saben. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Donar més visibilitat als orientadors dels centres educatius de 
secundària  

95.83% de vots 

 

OCI, CULTURA 
I ESPORTS

CONVIVÈNCIASALUT

EDUCACIÓ I 
TREBALL
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PROBLEMA 

No es tracta a les persones disrruptives en les aules per evitar 
problemes majors com l’absentisme o l’abandó escolar 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Figures professionals dins dels IES que tracten a aquests 
alumnes  

95.83% de vots 

 

PROBLEMA 

Instal·lacions i material electrònic obsolet dels centres 
educatives de secundària 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Millorar les intal·lacions i comprar nous aparells electrònics  

95.83% de vots 

 

PROBLEMA 

Els centres educatius tan sols imparteixen educació 
acadèmica, han d'impartir coneixements més pràctics sobre 
la vida. Exemple: cuina, economia domèstica.  
Un problema que existeix en l'àmbit educatiu és que hi ha 
moltes classes/sessions sobre temes com igualtat, racisme, 
drogues, etc. Es detecta la necessitat de tractar temes més 
vinculats a la vida quotidiana, amb un caràcter més pràctic. 
Assumptes que tenen una major incidència i més directa en el 
dia a dia. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Impartir coneixements més pràctics als IES 

91.66% de vots 

 

PROBLEMA 

Els docents són figures autoritàries, no donen confiança, 
escolten o ajuden als alumnes 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Formació en educació emocional als docents dels centres  
d’educació secundària  

83.33% dels vots 
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2 EIX 2 – OCI, CULTURA I ESPORTS 

 

PROBLEMA 

Falten espais recreatius, llocs on estar i gaudir dels amics 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Creació de nous espais o utilitzar els ja existents com espais 
recreatius 

100% de vots 

 

PROBLEMA 

Necessitat de tindre un lloc on estar més hores, també el cap 
de setmana 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Emmotlar horari d’apertura de l’Espai Jove. 

95.83% de vots 

 

PROBLEMA 

Joves amb diversitat funcional que no tenen opcions d'oci. 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Activitats per a joves amb diversitat funcional 

95.83% de vots 

 

PROBLEMA 

Necessitat de tindre un lloc on estar més hores, també el cap 
de setmana 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Major horari d'apertura de llocs d'oci i més activitats 
nocturnes com “pijamadas” 

87.5% de vots 

 

PROBLEMA 

Insuficients instal·lacions esportives 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Parc de barres - Calistenia 

71.42% de vots 

 

PROBLEMA 

Insuficients instal·lacions esportives 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Més pistes de futbol, ex: pel col·legi Sagrada Família 

62.5% de vots 
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PROBLEMA 

Alguns joves no es sentissen representats en les festes de 
Silla 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Demanen festes no tan basades en el consum i més 
saludables. Festes alternatives 

58.33% de vots 

 

3 EIX 3 – CONVIVÈNCIA 

 

PROBLEMA 

Falten llocs i activitats per als joves a l’aire lliure, un lloc per 
a ells 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Més espais verds on fer picnic 

83.33% de vots 

 

PROBLEMA 

Falten llocs on estar els joves a l’aire lliure, un lloc per a ells 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Més activitats en grup per la natura 

83.33% de vots 

 

PROBLEMA 

Falta de ferramentes quant a valors, gestió emocional, no es 
sentissen escoltats 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Crear un servei de mediació comunitària  

79.16% de vots 

 

PROBLEMA 

Els joves desconeixen els recursos del municipi i, per tant, no 
els aprofiten 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Realitzar més promoció dels recursos municipals 

75% de vots 
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PROBLEMA 

Voreres, paviments en mal estat 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Arreglar el passeig de la plaça Morella, alçat el paviment per 
les arrels dels arbres i altres 

75% de vots 

 

PROBLEMA 

Voreres, paviments en mal estat 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Més fonts. També, millorar la font del poliesportiu i la de la 
Font de la Bàscula 

54.16% de vots 

 

PROBLEMA 

És complicat trobar places d'aparcament 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Crear places d'aparcament 

45.83% de vots 

 

4 EIX 4 – SALUT 

 

PROBLEMA 

Fàcil accés a les drogues, destacant els menors 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Tallers de concienciació sobre els consum de drogues als 
centres d’educació secundària. UPCCA 

50% de vots 

 

PROBLEMA 

Adicció a les noves tecnologies 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Xarrades de concienciació als instituts 

45.83% de vots 

 

PROBLEMA 

Fàcil accés a les drogues, destacant els menors 

MESURA/ACCIÓ/PROPOSTA 

Control, vigilància per part de la policia als parcs i llocs on 
estan els joves 

37.5% de vots 
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4 MISSIÓ I PRINCIPIS 

RECTORS 

| PRINCIPIS EN ELS QUALS HA DE FUNDAR-SE L'ACTUACIÓ| 

L'Administració ha de garantir tant els drets com el context perquè les 
persones joves puguen exercir-los de manera efectiva, amb igualtat 
d'oportunitats i per a formar part activament de la ciutadania. 

Així doncs, la missió del Pla Jove és avançar en el desenvolupament de 
polítiques integrals, universals i coordinades perquè les persones joves 
disposen de recursos i oportunitats per empoderar-se i ser 
protagonistes del seu projecte vital. 

I la visió o objectius generals són la inclusió activa i l'efectivitat de drets 
de les persones joves del municipi en el seu entorn més pròxim, en 
concret, i en la societat, en general. 

El present Pla es fonamenta en els principis que s'enumeren en el 
article 3 de la Llei de Joventut i que orienten el conjunt d'objectius i les 
mesures en què aquests es concreten. 

 

1 INTEGRALITAT I TRANSVERSALITAT 

 

El Pla pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de 
les persones joves (dins de les competències municipals), per això el 
disseny o l'execució d'unes certes mesures depén d'altres àrees 
municipals. Ha de ser, en última instància, un document de treball 
eficaç, que compte amb la coordinació territorial, alhora temps que 
tinga un caràcter transversal que li possibilite arribar als serveis 
municipals encarregats d'adoptar les mesures corresponents. 
Sustentat en un plantejament de treball col·laboratiu. 
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2 PARTICIPACIÓ 

 

Tant el diagnòstic com les propostes del Pla i la seua avaluació han de 
ser fruit de les necessitats reals de les persones joves, expressades de 
manera participada. D'altra banda, no n'hi ha prou que els joves 
participen en les activitats que són programades des de les 
institucions, sinó fer possible que siguen ells els qui proposen, 
gestionen, desenvolupen i avaluen aquelles accions que siguen del seu 
interés. 

Per a una vertadera participació la ciutadania ha de saber, voler i poder 
participar la responsabilitat de l'administració és per tant facilitar la 
capacitat, la motivació i l'interés i els canals adequats per a garantir-la. 

 

3 PROXIMITAT, VINCLE I ACOMPANYAMENT 

 

Les actuacions del Pla han de poder arribar al màxim nombre de 
persones joves a partir del contacte directe dels i les professionals i la 
gent jove. No és tan important programar i omplir l'agenda d'activitats 
i esdeveniments com facilitar espais de relació i confiança que 
permeten la funció socioeducativa que ens permet treballar hàbits de 
vida, valors i aprenentatges. Les activitats són un mitjà i un instrument 
per a establir aquests espais relacionals, de manera que les 
professionals són percebudes com a referència fiable, que escolta i 
acompanya i aporta recursos i alternatives. L'acompanyament és un 
posicionament concret del/la professional i un itinerari en l'evolució 
de la persona jove, més enllà de la consulta concreta. 

 

4 PROMOCIÓ 

 

A través d'una interlocució en proximitat aconseguim el vincle 
necessari per a acompanyar a les persones joves en el seu itinerari 
vital, ajudant a realitzar eleccions i prendre decisions. També oferim 
suport i recursos per a la concreció pràctica i desenvolupament real 
d'iniciatives juvenils. Impulsar i visibilitzar aquests projectes 
contribueix al seu torn en positivar el discurs i la imatge al voltant del 
‘la joventut’ com a col·lectiu. 
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5 IGUALTAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE 

 

Planificar polítiques de joventut amb perspectiva de gènere, amb 
models d'interacció i espais integradors que garantisquen les mateixes 
possibilitats d'accessibilitat i participació en el teixit social i amb 
mesures específiques d'intervenció socioeducativa que fomenten la 
igualtat d'homes i dones, el tracte igualitari, i el rebuig més absolut cap 
a qualsevol forma de discriminació i violència, Constitueix un dels 17 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS5) de l'Agenda 
2030, aprovats per l'Assemblea General de l'ONU el 25 de setembre 
de 2015. 

 

6 UNIVERSALITAT, INCLUSIÓ I DIVERSITAT 

 

Incorporar a la joventut en la vida de la ciutat amb independència de 
la seua particular situació de partida i des del coneixement i el respecte 
de les seues diversitats. Treballar per visibilitzar la multiplicitat de 
necessitats, discursos i identitats que es localitzen en el municipi. Des 
del reconeixement d'identitats plurals que interaccionen en un mateix 
espai urbà, s'aposta per posar en marxa mecanismes d'equitat per a 
traspassar qualsevol barrera recolzada per categoritzacions 
discriminatòries (atenent entre altres a la diversitat funcional, l'edat, 
l'origen ètnic o la situació d'exclusió o risc d'exclusió social), que 
revertisquen en una millor convivència. 

 

7 APODERAMENT 

 

Fomentar el desenvolupament autònom, tant personal com col·lectiu, 
de les persones joves del municipi, com a subjectes actius capaços de 
prendre decisions lliures, que els convertisquen en protagonistes de la 
seua vida i de l'espai urbà. El seu reconeixement, en el marc 
institucional i comunitari, requereix de la implementació d'estratègies 
d'involucració que els permeten visibilitzar els seus discursos, 
necessitats i interessos. L'escolta activa i la legitimació de les seues 
demandes per part dels serveis municipals i de la ciutadania actuaran 
com a catalitzador del grau de compromís, implicació i participació de 
la joventut, sent aquest equilibri la base per a un apoderament real i 
una transformació social eficaç i duradora. 
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8 INNOVACIÓ I QUALITAT 

 

Les polítiques de joventut han de basar-se en un coneixement 
constant de la realitat juvenil i el seu entorn. L'execució ha de basar-se 
en la rigorositat i aplicació de criteris de qualitat com la planificació i 
l'avaluació. Incorporar les TIC en l'oferta formativa i en els serveis per 
a apostar per un coneixement igualitari que equipare les possibilitats 
d'accés al mercat sociolaboral i als recursos culturals i d'oci entre la 
joventut. Aplicar canals de difusió i interacció actualitzats i canviants. 

 

9 TRANSFORMACIÓ I MILLORA SOCIAL 

 

Perquè les polítiques de joventut siguen realment transformadores 
han de tindre impacte sobre la societat i actuar per a millorar i revertir 
aquelles situacions de desigualtat, exclusió o dificultats personals de la 
població jove, o comunitàries del seu entorn. 

Afavorir la seua implicació en processos de mobilització social, com a 
responsabilitat conjunta d'una ciutadania activa. Per a això, executar 
mesures concretes d'educació en valors prosocials, convivència i 
desenvolupament comunitari. Aquest principi se sustenta en els 
objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda Europea 2030. 

 

10 RESPONSABILITAT PÚBLICA I VIABILITAT 

 

Estudiar les necessitats específiques que presenten els diferents 
segments de població jove ha de ser el punt de partida per a establir 
el protocol d'actuació que oferisca respostes coordinades i efectives a 
les problemàtiques particulars identificades. Els serveis públics, des de 
la competència de les seues funcions, tenen la responsabilitat de 
contemplar totes aquestes variables per a arribar fins a la població jove 
i atendre les seues demandes, ja siguen individuals o com a col·lectiu 
social. El pla és ambiciós però aplicable. No es tracta de fer una llista 
de tot el que es voldria fer sinó del que es pot realment fer i assumir. 
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5 EIXOS ESTRATÈGICS I 

OBJECTIUS GENERALS 

| ÀREES ON CENTRAREM LA INTERVENCIÓ | 

El present Pla s'estructura en tres eixos d'intervenció que, responen a 

tres grans objectius generals i al seu torn, presenten cadascú, diferents 

ÀMBITS d'actuació, que sumen en el seu conjunt 49 mesures 

concretes, específiques per a persones joves o que també resulten 

beneficiades. Directament dissenyades pel Servei de joventut o que 

provenen d'altres àrees municipals. 

En el següent apartat poden trobar-se cadascuna de les mesures 

desenvolupades amb els seus objectius específics, necessitat a la qual 

respon, indicadors d'èxit, etc. 

 

1 EIX JOVENTUT EMANCIPADA 

L'emancipació està socialment lligada a la independència tant 

econòmica com de la llar familiar. Les condicions de vida de les 

persones joves són un factor determinant a l'hora de mesurar les seues 

possibilitats reals de desenvolupar un projecte vital triat amb llibertat. 

És funció de l'administració pública, conjuntament amb tots els agents 

competents garantir igualtat d'oportunitats en l'accés als recursos que 

faciliten aquest procés d'emancipació. 

Els objectius generals d'aquest eix d'actuació són: 

Ý Fomentar el desenvolupament autònom, tant personal com 

col·lectiu, de les persones joves del municipi, com a subjectes 

actius capaços de prendre decisions lliures, i de ser 

protagonistes de la seua vida. 

Ý Facilitar els recursos necessaris per aconseguir l'autonomia, 

desenvolupar els seus interessos, atendre les seues inquietuds 
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per a emprendre els projectes que responguen a la seua 

voluntat. 

Per això, els àmbits als quals responen les diferents mesures i accions 

d'aquest eix estratègic són: 

Ý INFORMACIÓ 

Ý EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Ý OCUPACIÓ 

Ý HABITATGE 

Ý MOBILITAT I TRANSPORT 

 

2 EIX JOVENTUT PARTICIPATIVA 

Amb les accions d'aquest eix es reivindica que les persones joves són 

subjecte de dret per a participar en la vida pública, per a transformar-

la i millorar-la. Reafirmant la seua identitat en diàleg amb el conjunt 

de la societat. 

Els objectius generals són: 

Ý Impulsar mecanismes de participació directa de les persones 

joves en tots els àmbits del seu interès i garantir que tindran 

l'oportunitat de conèixer, opinar, proposar, decidir i 

desenvolupar iniciatives en tots els camps d'actuació de la 

política municipal de joventut i en general de la vida ciutadana. 

Ý Així com fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de 

valors democràtics, solidaris i prosocials. D'altra banda, 

positivar el discurs al voltant de la joventut, promocionant les 

iniciatives i els projectes juvenils. 

Els àmbits d'actuació són: 

Ý ESPAI PÚBLIC -ASSOCIACIONISME- FÒRUM 

Ý EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 

Ý CIUTADANIA GLOBAL, VALORS CÍVICS I SOLIDARITAT 
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3 EIX JOVENTUT SALUDABLE 

L'objectiu és acompanyar a les persones joves en el seu 

desenvolupament, afavorint el seu benestar i les relacions socials. Els 

espais i les activitats d'oci són un element central de socialització i 

d'aprenentatge comunitari. A través de l'oci educatiu es potencia la 

promoció d'hàbits saludables. Cuidar-se i cuidar l'entorn que ens 

envolta, per a poder gaudir d'ambients agradables de convivència. 

Apostem per l'art jove, facilitant l'accés a la cultura i fomentant la 

creació artística com a eina de comunicació, sensibilització i 

pensament crític. 

Els àmbits d'actuació són: 

Ý OCI EDUCATIU 

Ý VIDA SALUDABLE 

Ý ART I CULTURA JOVE 
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6 MESURES 

ESPECÍFIQUES 

| QUÈ ANEM A FER | 

6.1| Serveis, programes, projectes, accions i activitats 

municipals que beneficien a la població jove 

1 EIX JOVENTUT EMANCIPADA 

INFORMACIÓ 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Informació, acompanyament i 
orientació especialitzada, 
personalitzada i individualitzada 

 

1 
Servei d’Informació i assessorament juvenil 
 
Campanya de promoció del servei 

 

Joventut 

 Previ 
 
 
2023 

Donar a conèixer el Servei i els 
nostres programes 

 
2 PIJ en IES 

 
Joventut 

 
Previ 

Donar a conèixer el servei i els 
recursos municipals per fomentar el 
seu aprofitament 

 
3 

Xarrades de benvinguda als centres 
educatius de secundària 

 
Joventut 

 
Previ 

 4 Gimcana jove  Joventut  2023 

Dinamitzar la comunicació efectiva 
amb el públic jove i creació de 
continguts digitals 

 
5 

Comunicació amb els joves a traves de 
Xarxes Socials (instagram, facebook, 
whatsapp, correu electrónic) 

 
Joventut 

 
Previ 

Promover l’ús de la targeta  6 Carnet jove digital  Joventut  2022 

Facilitar el recurs per a l’organització 
escolar 

 
7 Agenda jove 

 Joventut 
Joves Net 

 
Previ 
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Fomentar la continuitat de joves en 
risc d'exclusió social en el sistema 
educatiu 

 

8 Programa Jove Oportunitat (JOOP) 

 Joventut 
Serveis Socials 
Educació 
IVAJ 

 

Previ 

 

9 Comissió d’absentisme 

 Joventut 
Serveis Socials 
Educació 
Policia 

 

Previ 

 10 Programa despertador i expulsats  Serveis Socials  Previ 

Proporcionar recursos i orientació 
per a facilitar l'accés i la continuïtat 
de la formació amb 
garanties d'èxit. 

 
11 Mercat de l’estudiant a l’Espai Jove 

 Joventut 
Educació 

 
2023 

 12 Sales d’estudi  Biblioteca  Previ 

Promoure l’emancipació  13 Taller de cuina  Joventut  Previ  

Informar als centres perquè es 
millore la situació 

 
14 

Ajudar a traslladar les propostes de millora 
dels materials i infraestructures dels 
Centres d’Educació Secundària 

 
Joventut 
Educació 

 
2022 

 

OCUPACIÓ 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Proporcionar una formació per a la 
millora de l’empleabilitat 

 
15 Aula Mentor 

 Joventut 
Serveis Socials 

 Previ 

 
16        

Cursos CFPA: valencià, espanyol, anglés, 
graduat en educació secundària 

 
Educació  Previ 

 17 Curs de Monitor de Temps Lliure  Joventut  Previ 

 
18 EINES 

 Joventut 
Joves.net 

 Previ 

Facilitar la formació i la inserció 
laboral 

 
19 Garantia Juvenil 

 Joventut 
ADES 
Labora 

 
Previ 

 20 Servei d'orientació laboral i formació  ADES  Previ 

 21 Agencia de Col·locació, Formació i Ocupació  ADES  Previ 

 
22 

Servei de Creació d’Empreses i Promoció 
empresarial 

 
ADES 

 Previ 

 23 Transició de l’Escola al Treball  Serveis Socials  Previ  
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HABITATGE 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Facilitar la vida independent de les 
persones joves 

 
24 Bo alquiler jove  

Joventut 
Serveis Socials 

 Previ 

 
 

MOBILITAT I TRANSPORT 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Facilitar el accés al sistema educatiu 
en igualtat de condicions 

 
25 Ajudes al transport  

Educació 
Benestar social 

 Previ 
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2 EIX JOVENTUT PARTICIPATIVA 

ESPAI PÚBLIC / ASSOCIACIONISME / FÒRUM JOVE 

  
      

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Arreplegar, analitzar i considerar les 
opinions, interessos, necessitats i 
propostes dels i les joves del 
municipi 

 

26 
MésVeu diagnòstic participatiu i bústia 
permanent d’opinions i suggeriments 

 

Joventut 

 

Previ 

Afavorir el teixit associatiu juvenil  27 Acompanyament a associacions juvenils  Joventut  Previ 

Proporcionar espais de diàleg i 
aportacions de la gent jove a les 
polítiques de joventut. 
Foment de la participació de la gent 
jove del 
municipi en organismes i estructures 
públiques 

 

28 Fòrum jove 

 

Joventut 
Joves Net 

 

Previ 

 

EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Dotar d'eines per a l'exercici de la 
ciutadania activa, partipativa i 
autònoma. 
Impulsar, educar, promoure el 
desenvolupament comunitari i la 
millora social. 
Enfortir el teixit associatiu. 

 

29 Programa d’educació per a la participació 

 

Joventut 

 

Previ 

 

CIUTADANIA GLOBAL, VALORS CÍVICS I SOLIDARITAT 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Contribuir a la sensibilització i 
conscienciació de la població jove i la 
població en general, sobre la 
importància del desenvolupament 
sostenible des de l'àmbit local al 
global. 

 

30 
ODS. Promotors i educadors en temes 
socials 

 

Joventut 

 

2023 

Afavorir el coneixement, millora i 
conservació del medi ambient. 

 
31 Horta Neta 

 Joventut 
Joves.net 

 
Previ 

Informar i sensibilitzar contra discurs 
d'odi i la xenofòbia. 
Fomentar el respecte i la inclusió de 
la diversitat cultural. 

 

32 Campanya “Raons Contra el Racisme”  

 
Joventut 
Joves Net 

 

2022 

Difundir la informació juvenil i les 
oportunitats de la Comunitat 
Europea i participar en el projecte 
Erasmus plus. 

 

33 
Cos Europeu de Solidaritat i accions 
Erasmus + 

 
Joventut 
ADES 

 Previ 
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3 EIX JOVENTUT SALUDABLE 

OCI EDUCATIU 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Afavorir l’ús educatiu i saludable del 
temps lliure 

 
34 

Oferta oci educatiu. Programació estable: 
Cuina club, Teatre jove i Campus digital 

 Joventut  Previ 

 
35 

Activitats temàtiques d’oci alternatiu (La nit 
de les ànimes, Among us, dies 
conmemoratius) 

 Joventut  Previ 

 36 Campament  Joventut  Previ 

Activitats d’oci inclusives amb les 
persones amb diversitat funcional 

 37 
Projecte dINs 
 
Difusió activitats locals amb el C.O TOLA 

 
Joventut 
TOLA 

 
Previ 
 
2022 

 
 

VIDA SALUDABLE 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Oferir alternatives d’oci i previndre 
les conductes addictives  

 
38 La Nit és jove  Joventut  Previ 

Oferir alternatives d’oci i previndre 
les conductes addictives 

 39 Activitats festives alternatives  
Joventut 
Festes 

 2023 

Contribuir a la salut sexual de les 
joves, a la prevenció de les ETS i 
prevenció d’embarassos no 
dessitjats 

 40 JovesSex (Consultori d’educació sexual)  
Joventut 
Jovesnet 

 Previ 

Educar i promoure habits de vida 
saludable 

 41 
Practica Salut (dins de l’itinerari Creando 
Futuro).   Joventut  2023 

Educar i promoure hàbits saludables 
de vida. 

 42 
Tallers de prevenció comunitària de 
conductes addictives 

 
UPCCA 
Educació 

 Previ 

Educar i promoure hàbits saludables 
de vida. 

 43 Xarrades VIH  
Joventut 
Educació 

 Previ 

Oferir un espai on relacionar-se amb 
els seus iguals 

 44 Espai Recreatiu els divendres a l’Espai  Joventut  2022 

Generar espais d’oci saludable  45 
Instal·lació d’un parc de barres Street work 
out 

 Urbanisme  2023 2024 

 
 
 
 
 

ART I CULTURA JOVE 
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OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Promoure la cultura musical. 
Potenciar la participació juvenil en la 
cultura. 
Posar a disposició espais de trobada 
d'ús gratuït per a joves creatius. 
Potenciar la creació, expressió, 
producció i promoció artística 
musical de la joventut. 

 

46 L’estudi  Joventut  Previ 

Conèixer la història del municipi, la 
seua cultura i l’entorn del Parc 
Natural de l’Albufera 
 

 

47 Turisme  Turisme  2023 

Fomentar la participació de les 
persones joves en les activitats 
culturals del poble 

 
48 

Programació per al Carmen Valero creada 
pels joves 

 Cultura  2023 

 

URBANISME 

        

OBJECTIU ESPECIFIC  MESURA / ACCIÓ  DEPT.  CRONO 

Millorar les infraestructures urbanes 
del municipi 

 
49 Millorar infraestructures  Urbanisme  2023-24 

 

6.2| Descripció de les mesures coordinades per servei de 

joventut 

ORIGEN DE LES PROPOSTES 
 

Ý FÒRUMS JOVE I REUNIONS DE SEGUIMENT: Propostes 
sorgides de les sessions de treball amb els grups de joves 
participant en les ‘taules de diàleg’ i en els fòrums jove. 
 

Ý TAULA TÈCNICA: Propostes sorgides en l'espai de treball 
configurat pel personal tècnic de l'ajuntament de Silla en les 
diferents àrees implicades. . Composta pel Cap d’àrea 
d’animació ciutadana, la tècnica coordinadora de joventut, la 
tècnica de joventut (IVAJ), tècnic de cultura, responsable 
d’educació, arquitecte tècnic, tècnica de turisme, educadors 
socials, personal de l’EIIA, psicóloga de SS.SS. 

 
Ý PERSONAL TÈCNIC: Aquesta categoria significa que la proposta 

ha sigut desenvolupada per l'equip tècnic del Servei de 
Joventut, redactor del Pla Jove Silla 2022-26, sempre a partir 
de les demandes i necessitats detectades al llarg del diagnòstic 
participatiu. 
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PÚBLIC DESTINATARI 
El públic destinatari en general de les polítiques municipals de joventut 
són les persones de Silla de 12 a 30 anys. Algunes propostes, per les 
seues característiques, són per a un rang d'edat determinat, que així 
consta. No obstant això, hi ha programes i mesures que pel seu 
caràcter socioeducatiu, intergeneracional i comunitari es dirigeixen a 
públic més ampli, indicades en la categoria públic general. 
 
CRONOGRAMA 
S'indica l'any previst d'inici de l'execució de la mesura o projecte. O 
“previ” si es tracta d'un programa l'inici del qual va ser anterior a la 
redacció d'aquest pla, que contínua actiu pel seu bon resultat i 
valoració. 
 
PRESSUPOST 
SCA (Sense Cost Afegit) Quan la continuïtat del projecte o la seua 
posada en marxa es realitza amb mitjans propis i no suposa un cost 
afegit al pressupost anual de joventut. 
B (BAIX) 1000 – 15000€ 
M (MITJÀ) 15000 – 50000€ 
A (ALT) 50000 – 150000€ 
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1 
 INFORMACIÓ 

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL  

CAMPANYA PROMOCIONAL 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 
Municipal De Joventut 
 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal tècnic. 
Fòrums jove. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés a la informació juvenil i els recursos 

públics per a la població jove. 

En resposta a la demanda d’orientació acadèmica.  

 

CRONOGRAMA 

Previ (SIJ) 

2023 (Campanya promoció 

SIJ) 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  El Servei d'Informació Juvenil de Silla té com a principal objectiu proporcionar al 
jove la informació més actualitzada, la documentació que li fa falta per als seus 
projectes i les assessories que li permeten desenvolupar-los. L’Espai Jove està 
inscrit en la Xarxa SIJ de la Comunitat Valenciana i en el cens de l'IVAJ amb tipologia 
CIJ. Els centres d'informació juvenil (CIJ) són aquells que recopilen, tracten, 
elaboren i difonen informació dirigida específicament a les persones joves i, en la 
mesura que es puga, els ofereixen assessorament personalitzat o els deriven a 
serveis especialitzats. Atenció telefònica, telemàtica i atenció presencial. 
La informació juvenil englova tots els temes d'interés per a la gent jove, com per 
exemple: ESTUDIS, OCUPACIÓ, OCI I CULTURA, SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT, 
MOBILITAT EUROPEA, PARTICIPACIÓ, ETC. 
Els principis de la informació juvenil es recullen en la Carta Europea d'Informació 
Juvenil (2018), i són: 1. INDEPENDENT 2. ACCESSIBLE 3. INCLUSIVA 4. BASADA EN 
LES NECESSITATS 5.EMPODERADORA 6. PARTICIPATIVA 7. ÈTICA 8. PROFESSIONAL 
9.PROACTIVA 
 
Al segon trimestre de l’any realitzarem una campanya per a promocionar aquest 

servei d’assessoria educativa pels centres d’educació secundària. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar l’accés a la informació d’interés jove. 
Orientar i assessorar pel que fa a les diferents opcions educatives existents. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de consultes i tipologia. Canals d'accés. Nivell de satisfacció.// 
Nombre de persones que acudeixen al servei gràcies a la campanya promocional. 
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2 
 INFORMACIÓ 

PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENILS ALS IES  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 
Municipal De Joventut  

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Estudiants dels centres 

educatius de secundària de 

Silla 

 Personal  tècnic. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés a la informació juvenil i als recursos 
públics per a la població jove. 
 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Estand amb informació actualitzada de les activitats juvenils i campanyes de 
promoció, una vegada per setmana en cadascun dels centres educatius de 
secundària, per a acostar tota la informació al públic jove. També canalitza i 
dinamitza les demandes i inquietuds. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Donar a conéixer el servei i els nostres programes. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que conegueren l’Espai Jove a través de l’activitat. 
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3 
 INFORMACIÓ 

XARRADES DE BENVINGUDA  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 

Municipal De Joventut 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Estudiants de 3r i 4t dels 

centres educatius de 

secundària de Silla 

 Personal tècnic. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés a la informació juvenil i els recursos 
públics per a la població jove. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Xarrades que es realitzen al començament del curs als estudiants de 3r i 4t d'ESO 

en l’hora de tutoria. Es promociona el servei, els tallers que realitzem a l’Espai Jove 

i Connecta Jove (projecte de participació i aprenentatge-servei) perquè 

s’inscriguen i hi participen. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Donar a conéixer el servei i els nostres programes. 
 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones inscrites a Connecta Jove. 
Nombre de persones que conegueren l’Espai Jove a través de l’activitat. 
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4 
 INFORMACIÓ 

GIMCANA JOVE  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 

Municipal De Joventut 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Taula tècnica. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés a la informació juvenil i els recursos 
públics per a la població jove. 
 

 

CRONOGRAMA 

2023 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Els grups estables de joves del programa Creando Futuro preparen una gimcana 
pel poble per als joves que hi vulguen participar. Una sèrie de proves col·locades 
en els recursos municipals amb informació sobre aquests. D’aquesta manera, 
s’assabenten dels recursos municipals des d’una vessant divertida. 
 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Donar a conéixer el servei i els nostres programes. 
 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que conegueren qualsevol dels recursos municipals a través 
de l’activitat. 
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5 
 INFORMACIÓ 

XARXES SOCIALS  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 
Municipal De Joventut 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Personal tècnic. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés a la informació juvenil i els recursos 
públics per a la població jove.  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Planificació i cuidada imatge dels diferents canals de comunicació: Facebook, 
Instagram i Youtube, a través dels quals i a més de difondre informació general i 
especialitzada, s'interactua amb la gent jove i es respon a consultes específiques. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Gestionar Pla de Comunicació i Creació de Continguts Digitals. 

   

  INDICADORS 

  Ampliació del nombre de seguidors i d’interaccions.  
Ampliació de participació en activitats informades a través de xarxes socials. 
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6 
 INFORMACIÓ 

CARNET JOVE DIGITAL  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 

Municipal De Joventut  

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Taula tècnica. 
En resposta a la necessitat de facilitar l'accés als recursos culturals, esportius, oci, 

transport etc.  

CRONOGRAMA 

2022 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  El Carnet Jove és una targeta personal amb la qual obtindre avantatges i 
descomptes de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, 
de consum, de transport… Aquest programa es realitza conjuntament amb la resta 
de comunitats autònomes i amb més de trenta països europeus que conformen 
l'associació del Carnet Jove Europeu (EYCA). El Carnet d’Alberguista està inclòs en 
aquesta targeta, té validesa internacional i ofereix descomptes a tot el món. 
Informació del Carnet Jove, dels avantatges i descomptes que ofereix aquesta 
targeta. 
Tramitació electrònica de la targeta en col·laboració amb l'IVAJ.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Promocionar i facilitar l'accés als beneficis de la targeta. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de joves informats i als quals hem ajudat a expedir-la. 
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7 
 INFORMACIÓ 

AGENDA JOVE  

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Pressupost Departament 

Municipal De Joventut 

IES 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Personal Tècnic. 
En resposta al desconeixement dels recursos municipals. 
  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Repartiment de l'agenda escolar JOVES.NET al conjunt d'estudiants d'educació 
secundària i a usuaris dels centres joves i biblioteques. Presentació del Servei de 
Joventut i els centres juvenils mitjançant una dinàmica que a més recull les 
inquietuds i la informació més requerida pels participants. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Donar a conéixer els serveis i els recursos municipals. 

   

  Indicadors 

  Nombre de participants que van conéixer el servei a través de l'activitat. 
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8 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

JOVE OPORTUNITAT (JOOP) 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

IVAJ 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 21 anys 

Públic general 

 Personal Tècnic - IVAJ 
Donar resposta a l'abandó prematur dels estudis. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Programa de caràcter socioeducatiu compost per accions de motivació grupal, 
desenvolupament personal i social, orientació professional amb visites a empreses 
i preparació acadèmica per a la reinserció al sistema educatiu.  

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Motivació i orientació dels participants per a reprendre els estudis. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de participants que finalitzen el programa. 
Quantitat de participants que reprenen els estudis. 
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9 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

COMISSIÓ D’ABSENTISME 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal de 

Joventut 

Serveis Socials 

Educació 

Policia 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Tècnics i treballadors de 

l’Ajuntament implicats en 

l’absentime escolar 

 Personal tècnic, en resposta a l’abandó prematur dels estudis.  

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Reunions amb els directors dels centres educatius, Serveis Socials, el departament 
d’Educació i la policia local amb l’objectiu d’aconseguir la plena escolarització de 
l'alumnat en l'etapa que contempla l'educació obligatòria, és a dir, fins als 16 anys.  

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Fomentar la continuïtat de joves en risc d’exclusió social en el sistema educatiu. 

   

  INDICADORS 

  Nombre d’estudiants que continuen en situació d’absentisme o que abans eren 

absentistes i ara acudeixen a classe amb normalitat. 
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10 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

PROGRAMA DESPERTADOR I EXPULSATS 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Serveis Socials  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Menors de 16 anys  Personal tècnic, en resposta a l’abandó prematur dels estudis.  
 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  El Programa Despertador, dut a terme per l'àrea de Benestar Social, pretén donar 
una resposta a l'absentisme de l'alumnat escolaritzat en el municipi. Per aquest 
motiu es crea la figura del «monitor despertador», el qual treballa conjuntament 
amb els tècnics encarregats de l'absentisme per a detectar i actuar davant els casos 
d'alumnes que no acudeixen al centre educatiu. Per aquest motiu, una vegada 
designats pels tècnics els casos en què s'actuarà, el monitor/a despertador 
contacta amb les famílies per a recollir aquests usuaris i usuàries del programa tots 
els matins i portar-los a l'institut. Aquest acompanyament serà temporal i sempre 
buscant que el o la menor siga tan autònom com siga possible. 
 
Conjuntament amb aquesta problemàtica, també s'atén expulsats dels IES i CEIPS, 
que han sigut designats per l'equip tècnic, en el centre d'inserció sociolaboral Molí 
de Magalló. Es pretén donar-los suport a ells i a les famílies durant el període 
d'expulsió i assegurar una correcta reincorporació al centre educatiu. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Fomentar la continuïtat de joves en risc d’exclusió social en el sistema educatiu. 

   

  INDICADORS 

  Nombre d’estudiants que continuen en situació d’absentisme o que abans eren 
absentistes i ara acudeixen a classe amb normalitat. 
Nombre d’estudiants que fan ús del Servei Despertador. 
Nombre d’estudiants expulsats atesos al centre d’inserció sociolaboral Molí de 

Magalló. 
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11 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

MERCAT DE L’ESTUDIANT 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Educació 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Joves de 4t d’ESO 

Públic general 

 Fòrum Jove. En resposta a l'expressió de dificultats per a accedir a la informació 
sobre l'oferta educativa i orientació acadèmica. 
Taula tècnica.  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Espai de trobada entre institucions i ciutadania per a donar a conéixer les opcions 
formatives a l'abast de la població jove. Es tracta d'una instal·lació virtual en què 
diverses entitats presenten ofertes educatives, amb demostracions i tallers 
motivacionals, a més d'expositors amb materials i guies. 
L’activitat es portarà a terme a l’Espai Jove en el segon trimestre de l’any per als 
estudiants de 4t d’ESO dels centres d’educació secundària, als matins, i a les 
vesprades per al públic en general, per a consultar dubtes i assessorar-se sobre 
què estudiar.. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la informació específica sobre oferta educativa que contribuïsca a 
l'orientació i l'elecció informada dels estudis. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants, nombre de consultes generades. 
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12 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

SALES D’ESTUDI 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Cultura 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal Tècnic – Cultura 
En resposta a demanda específica d'espais i rang horari més ampli.  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Espais habilitats i condicionats a la biblioteca Xelo Carbonell per a facilitar l'estudi 
i els treballs de grup en un ambient motivador. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir espai d'estudi i treball a joves estudiants. 

   

  INDICADORS 

  Nombre d'assistents i nivell de satisfacció. 
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13 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

TALLER DE CUINA 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 18 anys  Enquesta jove. Expressaren la seua dependència de les persones «adultes», 
demanen formació per a ser més independents.  
Personal tècnic.  

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Un taller on s’experimenta el món de l’alimentació i la cuina de forma divertida. 
Olorar, degustar, manipular i menjar de forma sana i variada.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Promoure l’emancipació. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de joves que han aprés a cuinar. 
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14 
 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

TRASLLADAR INFORMACIÓ ALS CENTRES 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Educació 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON  
 II Fòrum Jove. Les joves expressaren el seu malestar per les infraestructures, els 

materials i els docents dels centres d’educació secundària de Silla.  
Taula tècnica.  

Joves participants en el II 

fòrum 

CRONOGRAMA 

2022 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Ens reunirem amb les joves participants al II Fòrum Jove per animar-los a traslladar 
per escrit les seues queixes i propostes sobre infraestructures, materials i personal 
docent dels centres d’educació secundària de Silla al Consell Escolar. 
En el debat jove van llançar les següents propostes: 
*Orientació acadèmica i professional per part dels orientadors dels centres als 
alumnes; no és suficient amb la que es realitza. 
*Millorar les instal·lacions i comprar nous aparells electrònics, ja que estan 
obsolets. 
*Impartir coneixements més vinculats a la vida quotidiana, amb un caràcter més 
pràctic, com economia domèstica, cuina… 
*Formació en educació emocional als docents, ja que són figures autoritàries que 
no donen confiança, ni escolten o ajuden els alumnes. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Informar els centres perquè es millore la situació dels alumnes. 

   

  INDICADORS 

  Reparació d’instal·lacions. 
Compra de nous aparells electrònics.  
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15 
 OCUPACIÓ 

AULA MENTOR 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Serveis Socials 

Aula Mentor – Ministeri 

d’Educació i Formació 

Professional 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 
d'oportunitats. 
Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 18 anys  Personal tècnic. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  És una iniciativa de formació oberta i flexible per a l'aprenentatge permanent i 
formació al llarg de la vida a través d'internet, el disseny de la qual està orientat a 
l'impuls i millora de les competències personals i professionals dels ciutadans, amb 
promoció, a més de la cultura, de la participació d'aquests en l'ús eficient i 
sostenible de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Proporciona una via de formació no reglada amb atenció tutorial a distància a 
través d'una plataforma d'aprenentatge, juntament amb una nodrida xarxa d'aules 
físiques, al capdavant de les quals es troba un administrador d'aula. La plataforma 
és l'entorn en el qual es desenvolupa la tutoria telemàtica i en el qual es troben 
organitzats els materials multimèdia i les activitats d'avaluació del curs, així com 
les eines de comunicació i seguiment. 
Servei públic de qualitat, inclusiu i en intensa interacció amb l'entorn.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Proporcionar una formació per a millorar l’ocupabilitat. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que realitzen aquests cursos. 

 

 

 

 



6 MESURES ESPECÍFIQUES 
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 OCUPACIÓ 

CURSOS CFPA 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Educació  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 18 anys  Personal tècnic. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Anglés: 

Principiants /Viatgers 1/ Viatgers 2/ Conversa  

Espanyol:  

A0/ A1 / A2+/ B1  

Valencià:  

A1-A2 / B2/ C1.1/ C1.2/ C2  

Graduat educació Secundària  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Proporcionar una formació per a millorar l’ocupabilitat. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que realitzen aquests cursos. 
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17 
 OCUPACIÓ 

FORMACIÓ TEMPS LLIURE 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

18 a 30 anys  Personal Tècnic 
En resposta a la necessitat de capacitació específica en l'àmbit de l'educació no 
formal. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  CURS MONITOR/A ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE 

Certificat de Monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que 

serà expedit per l'IVAJ i homologat per la GVA. L'obtenció d'aquest diploma 

permet, planificar, desenvolupar i avaluar, activitats de temps lliure amb menors i 

joves en l'àmbit de l'animació sociocultural. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives de formació per a l'ocupació en l'àmbit de l'educació no 
formal. 
Millorar la capacitació professional. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de cursos oferits. Quantitat de participants titulats. Nivell de satisfacció. 
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18 
 OCUPACIÓ 

EINES 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Joves.net 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

18 a 30 anys  Personal Tècnic 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Formació per a la dinamització juvenil, i que integra les diferents accions de 

promoció de l’associacionisme, la participació i la formació per a l’animació i la 

dinamització dels i les joves del municipis.  

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives de formació per a l'ocupació en l'àmbit de l'educació no 
formal. 
Millorar la capacitació professional. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de cursos oferits. Quantitat de participants titulats. Nivell de satisfacció. 
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19 
 OCUPACIÓ 

GARANTiA JUVENIL 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

LABORA 

ADES 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 
desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

16 a 30 anys  Personal Tècnic. 
En resposta a la demanda d'acompanyament personalitzat per a buscar ocupació i 
capacitació laboral. 

 

CRONOGRAMA 

2021 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  El sistema Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés 
dels joves al mercat de treball. Des del servei de Joventut, es fa difusió de tota la 
informació relacionada, acompanyament personalitzat en la inscripció i alta 
telemàtica. I derivació a LABORA, cambres de comerç i altres agents de tramitació 
de programes específics de Garantia Juvenil. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Beneficiar a les persones del sistema de Garantia Juvenil. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de consultes i atencions generades. Nombre de publicacions i 

interaccions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 MESURES ESPECÍFIQUES 

 

136 

20 
 OCUPACIÓ 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL I 

FORMACIÓ 
   

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

ADES  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 16 anys  Personal tècnic 
Enquesta Jove 
Entrevistes a informadors clau 
La major preocupació dels joves és el treball. Trobar un bon treball amb bones 
condicions. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Servei d’orientació laboral: Informació i accions d'acompanyament, motivació i 
assessorament en la cerca de treball i posada en marxa d'iniciatives empresarials 
que ho afavorisquen. 
Aquestes accions es realitzen a través de tres maneres: sessions individuals; 
sessions grupals i atenció individualitzada. 
 
Formació: Informació, programació i impartició d'accions formatives tant per a 
treballadors/as desocupades com per a emprenedors/as i empresaris/àries. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la formació i la inserció laboral.  
   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que han sigut atesos pel servei d’orientació laboral. 
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21 
 OCUPACIÓ 

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ, FORMACIÓ 

I OCUPACIÓ 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

ADES  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 16 anys  Personal tècnic 
Enquesta Jove 
Entrevistes a informadors clau 
La major preocupació dels joves és el treball. Trobar un bon treball amb bones 
condicions.  

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Informació: es facilita a la ciutadania les dades i la informació necessària sobre les 
diferents accions i mesures que es desenvolupen en l'Agència de Promoció 
Econòmica, en matèria d’ocupació, formació, emprenedors/as, comerç, indústria i 
turisme. 
 

Ocupació: posada en marxa d'accions i mesures que tinguen per objecte incentivar 
la contractació i la creació d'ocupació, dirigides especialment a col·lectius amb 
dificultats d'inserció. 
 

Agència de recerca de treball: és un Servei que té com a objectiu principal posar 
en contacte ofertes de treball amb persones desocupades. Té com a finalitat 
proporcionar una ocupació adequada a les seues característiques i facilita als 
empresaris els/les treballadors/as més adequats.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la formació i la inserció laboral. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que han trobat treball gràcies a aquest servei. 
Nombre de persones que han rebut algun tipus d’informació pel que fa al món 
laboral. 
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 OCUPACIÓ 

SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES I 

PROMOCIÓ EMPRESARIAL 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

ADES  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 16 anys  Personal tècnic 
Enquesta Jove 
Entrevistes a informadors clau 
La major preocupació dels joves és el treball. Trobar un bon treball amb bones 
condicions. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Creació d’empreses: 
Informació i orientació a la persona emprenedora 

Tràmits legals, formes jurídiques, ajudes, fonts i línies de finançament i 
bonificacions a la TGSS vigents. 
Assessorament en la creació de noves empreses 

Estudi sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera dels projectes empresarials 
a través de l'elaboració del Pla d'Empresa. 
Tramitació de subvencions 

Promoció de la creació d'empreses mitjançant el foment de l’esperit empresarial, 
especialment entre joves i dones. 
Informació sobre actius industrials (parcel·les, naus, oficines,…) disponibles i 
ubicació. 
Jornades, xarrades sobre emprenedoria 

Accions i mesures encaminades a la creació d'ocupació, a la creació d'activitat 
empresarial, dinamitzant i impulsant el desenvolupament econòmic local. 
Promoció empresarial: 
Potenciació i suport al comerç i empreses locals. 
Foment de l'associacionisme empresarial 
Foment de la innovació empresarial 
Foment del turisme 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la formació i la inserció laboral 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que han sigut atesos pel servei  

Campanyes realitzades per al foment de l’associacionisme empresarial 

Campanyes de potenciació i suport al comerç i empreses locals, etc 
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23 
 OCUPACIÓ 

TRANSICIÓ DE L’ESCOLA AL TREBALL 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Serveis Socials  Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per a aconseguir l'emancipació, el 

desenvolupament d'interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

16 anys  Personal tècnic 
Enquesta Jove en resposta a la demanda de trobar treball.  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  L’itinerari d’eixides per conèixer els recursos que hi ha a la zona i atendre a 
l`alumnat que compleixen els 16 anys, sense intenció de continuar l’educació 
reglada: 

1. Xerrada sobre les possibilitats sociolaborals que s’impartirà al centre 
d’Inserció Sociolaboral per a Joves Molí de Magalló.  

2. Visita a l’oficina de Labora a Silla, departaments de classificació i 
inscripció, demandes, ofertes d’ocupació, cursos d’FPO,... Visita al Centre 
de Formació de Persones Adultes (CFPA), per a una futura matrícula, ja 
que els contractes de formació en empresa requereixen unes hores 
obligatòries de formació.  

3. Visita als FP Bàsica del CIFP de Catarroja, possible inscripció en les 
especialitats fusta, mecànica d’electricitat, fontaneria i jardineria a 
l’Escola de Capatassos Agrícoles... 

4. Visita a alguna empresa dels voltants: Factoria Ford España, Ceyme, 
Mobles Picó, Indústries  OMAR, INCUSA SL i/o als diferents polígons 
industrials. 

5. Centre de formació permanent Cefoim a Silla cursos de qualificació 
professional inicial, mig i superior d’oficis soldadura, electricitat 
fontaneria refrigeració industrial, etc. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la formació i la inserció laboral. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones que s’incorporen al món laboral gràcies a aquest projecte. 
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 HABITATGE 

BO LLOGUER JOVE 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal de 

Joventut 

Serveis Socials 

 Fomentar el desenvolupament, l'autonomia i la presa de decisions en igualtat 

d'oportunitats. 

Facilitar els recursos necessaris per aconseguir l’emancipació, el desenvolupament 
d’interessos i de projectes vitals.  

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

18 a 35 Anys  Personal tècnic 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Són ajudes directes per a persones joves arrendatàries o cessionàries amb 
escassos mitjans econòmics per al lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o 
habitació habitual i permanent de les mensualitats pagades.  

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar la vida independent de les persones joves. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones als que ajudem a tramitar el bo lloguer jove. 
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25 
 MOBILITAT I TRANSPORT 

AJUDES A LA MOBILITAT 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Educació 

Benestar Social 

 Fomentar el desenvolupament, la autonomia i la presa de decissions en igualtat 
d’oportunitats. 
Faciliatr els recursos necessaris per aconseguir l’emancipació, el desenvolupament 
d’interessos i de projectes vitals. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Majors de 16 anys  Personal tècnic 
   

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Concessió de subvencions destinades a sufragar les despeses del transport, 
dirigides a l’alumnat que curse estudis universitaris, FP bàsica, cicles formatius de 
grau mitjà o cicles formatius de grau superior i ensenyaments artístics superiors 
que es cursen fora del municipi de Silla, en centres públics o concertats de la 
Comunitat Valenciana, no impartits als centres educatius de la localitat. 
En concret, la convocatòria es basa en beques per al transport dirigides a persones 
que cursen aquests estudis reglats que no puguen realitzar-se al municipi. 
Aquesta iniciativa, dirigida a estudiants universitaris de grau mitjà o superior i 
estudiants d’ensenyaments artístics superiors que estudien fora de Silla. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Facilitar l’accés al sistema educatiu en igualtat de condicions. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones becades per l’ajuda. 
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26 
 ESPAI PÚBLIC / FÒRUM JOVE / 

ASSOCIACIONISME 
MÉS VEU 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Positivar el discurs i la imatge sobre la joventut, amb promoció de les iniciatives i 

els projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal tècnic. 

En resposta a la necessitat de planificació estratègica basada en diagnòstic 

participatiu. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  La primera fase d'elaboració del present pla va consistir en el desenvolupament 

d'un estudidiagnòstic participatiu per a recollir, analitzar, i considerar les opinions, 

interessos i necessitats de la població jove del municipi. Com que el context i la 

realitat és canviant, amb aquesta mesura es pretén actualitzar la recollida 

d'aquestes demandes i necessitats de manera oberta, mitjançant diferents 

consultes específiques i la dinamització del portal web https://silla.governalia.es/ 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Considerar les opinions, interessos i necessitats de la població jove i incorporar-
les en la programació anual. 
Promoure la participació ciutadana. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de consultes de propostes noves recollides. 

Quantitat de respostes emeses. 
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 ESPAI PÚBLIC / FÒRUM JOVE / 

ASSOCIACIONISME 
ACOMPANYAMENT A ASSOCIACIONS 

JUVENILS 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Positivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal tècnic 

En resposta a la voluntat municipal de contribuir a l'enfortiment del teixit 

associatiu. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Informació, seguiment, acompanyament i gestió de les ajudes a les associacions 

juvenils del conjunt d'ajudes municipals a associacions. 
 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Informar, acompanyar les associacions juvenils en el procediment de sol·licitud i 
justificació de les ajudes. 
Afavorir l'associacionisme. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat d'ajudes tramitades. 
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28 
 ESPAI PÚBLIC / FÒRUM JOVE / 

ASSOCIACIONISME 
FÒRUM JOVE 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Possitivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal tècnic. 

Necessitat d'estructurar la recollida i debat de la població jove sobre la seua opinió, 

les iniciatives i propostes en l’àmbit municipal, així com el foment de la participació 

organitzada i autogestionada. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  El Fòrum Jove es realitzarà cada dos anys sobre el tema específic triat a través de 

les consultes i la interacció en el MÉS VEU. El primer es va realitzar en 2020. 
 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Proporcionar espais de diàleg i aportació de la gent jove a les polítiques de 
joventut. 
Promoure la participació juvenil en estructures organitzades. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de propostes rebudes. 

Quantitat de participants en fòrum jove o accions relacionades.  

Reactivació Consell Local de la Joventut sí o no. 
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 EDUCACIÓ PER A LA 

PARTICIPACIÓ 
ITINERARI CREANDO FUTURO 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Creando Futuro 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Positivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 20 anys  Personal Tècnic 

En resposta a la falta de capacitats per a participar i desconeixement de canals. 

En resposta al desconeixement expressat sobre les opcions de contribució amb 

organitzacions de caràcter social. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Intervenció socioeducativa procesual estructurada en tres itineraris, sobre 

desenvolupament de competències socioemocionals per a l'exercici actiu i 

responsable de la ciutadania. 

Cantera: en les tutories de 2n d’ESO. Treballem inteligència emocional i habilitats. 

La intenció és millorar l’autoestima de les persones joves en relació a la seu 

capacitat per formar part activa d’un grup. 

Connecta Jove: a l’Espai Jove els dimarts de vesprada on els joves d’entre15 i 17 

anys aprenen sobre habilitats socials per a després donar classes d’alfabetització 

digital a majors, seguretat en internet i competències digitals. 

Creando Futuro: a l’Espai Jove els dijous de vesprada, perquè els joves puguen 

plantejar les seves principals incògnites i trobar respostes a les seves inquietuds, 

de manera que es configure com a plataforma per a la participació activa. 

Aga: Aquesta és l'última fase de l'itinerari. Acompanyament de grups 

autogestionats. 

L’itinerari està dissenyat i coordinat per la Xarxa Creando Futuro, Red de Educación 

para la Participación Juvenil (de la qual Silla és coordinadora a la Comunitat 

Valenciana) i per la Fundació Esplai, Red Conecta i financiada per Microsoft. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Dotar d'eines per a l'exercici de la ciutadania activa, participativa i autònoma. 
Impulsar, educar, promoure el desenvolupament comunitari i la millora social. 
Enfortir el teixit associatiu. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de participants i projectes desenvolupats. 
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 CIUTADANÍA GLOBAL, VALORS 

CÍVICS I SOLIDARITAT 
CAMPANYA ODS 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Positivar el discurs i la imatge sobre la joventut, amb promoció de les iniciatives i 

els projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Personal tècnic en resposta a la necessitat de donar a conéixer els ODS. 

 

CRONOGRAMA 

2023 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  L'Agenda 2030 del PNUD és un pla d'acció per a aconseguir uns objectius mundials. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, es van adoptar per tots els estats 

membres en 2015 com una crida universal per a posar fi a la pobresa, protegir el 

planeta i garantir que totes les persones gaudisquen de pau i prosperitat per a 

2030. 

Mitjançant aquesta campanya es desenvoluparan accions de sensibilització i 

conscienciació sobre cadascun dels ODS: 

1. Fi de la pobresa 2. Fam zero 3. Salut i benestar 4. Educació de qualitat 

5. Igualtat de gènere 6. Aigua neta i sanejament 7. Energia assequible i no 

contaminant 8. Treball decent i creixement econòmic 9. Indústria, innovació i 

infraestructura 10. Reducció de les desigualtats 11. Ciutats i comunitats 

sostenibles 12. Producció i consum responsables 13. Acció pel clima 14. Vida 

submarina 15. Vida d'ecosistemes terrestres 16. Pau, justícia i institucions sòlides 

17. Aliances per a aconseguir els objectius. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Contribuir a la sensibilització i conscienciació de la població jove i la població en 
general, sobre la importància del desenvolupament sostenible des de l'àmbit local 
al global. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de persones que manifesten haver conegut els ODS a través d'aquesta 

campanya. 
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 CIUTADANÍA GLOBAL, VALORS 

CÍVICS I SOLIDARITAT 
HORTA NETA 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Joves.net 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Possitivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Joves.net. 

Personal tècnic. 

II Fòrum Jove 

En resposta a la necessitat d'oferir alternatives de sensibilització mediambiental i 

realitzar activitats per la natura. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Programa d'activitats de voluntariat ambiental per al coneixement, la conservació 

i la millora del medi ambient. Horta Neta és una campanya organitzada des del 

Consorci Xarxa Joves.net. 

L’any 2023 reprenem l’activitat de Neteja de l’Albufera a Silla. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Afavorir el coneixement, millora i conservació del medi ambient. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants. 
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 CIUTADANÍA GLOBAL, VALORS 

CÍVICS I SOLIDARITAT 
CAMPANYA RAONS CONTRA EL RACISME 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Joves.net 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Possitivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys 

Públic general 

 Joves.net. 

Personal tècnic. 

En resposta a la constatació de discursos d'odi i racisme i de desconeixement sobre 

arguments i dades. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  És una proposta d'actualització de campanya pròpia de Joves.net. Disseny de nova 

imatge i textos amb dades actualitzades i diversificació de suports. Descriu 

estereotips racistes basats en el desconeixement i ofereix arguments per al 

respecte i la inclusió de la diversitat. Farem difusió pels Centres d’Educació 

Secundària i per xarxes socials. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Informar i sensibilitzar contra discurs d'odi i la xenofòbia. 
Fomentar el respecte i la inclusió de la diversitat cultural. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de suports informatius distribuïts, accions associades i interaccions a les 

xarxes socials. 
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 CIUTADANÍA GLOBAL, VALORS 

CÍVICS I SOLIDARITAT 
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT I 

ACCIONS ERASMUS + 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

ADES 

 Impulsar mecanismes de participació directa de les persones joves en tots els 

àmbits del seu interés. 

Fomentar la implicació comunitària i l'activisme des de valors democràtics, 

solidaris i prosocials. 

Possitivar el discurs i la imatge sobre la joventut, promocionant les iniciatives i els 

projectes juvenils. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

18 a 30 anys 

Públic general 

 Personal Tècnic 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  El Cos Europeu de Solidaritat ajuda les persones joves de 18 a 30 anys per a 

participar en projectes comunitaris, tant en el seu propi país com a l'estranger. 

Aquests projectes ofereixen una experiència estimulant i enriquidora, a més 

d'aconseguir que desenvolupen les seues pròpies capacitats i competències. Hi ha 

aquestes possibilitats: 

• Voluntariat 

• Projectes solidaris locals 

• Voluntariat d'ajuda humanitària (Cos Voluntari Europeu d'Ajuda 

Humanitària) 

Aquestes activitats es poden realitzar en una multitud de camps: educació i 

formació, ciutadania i participació democràtica, medi ambient i protecció de la 

naturalesa, migració, cultura, ajuda humanitària i molts més. 

Les persones que desitgen participar en aquestes activitats han d'inscriure's en el 

portal del Cos Europeu de Solidaritat. El portal del Cos Europeu de Solidaritat 

facilita la trobada entre joves i organitzacions subvencionades per a la realització 

d'activitats. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Fomentar el respecte i la inclusió de la diversitat cultural. 

   

  INDICADORS 

  Persones informades i assesorades 
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 OCI EDUCATIU 

OFERTA D’OCI EDUCATIU  

(PROGRAMACIÓ ESTABLE) 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal Tècnic 
Enquesta Jove 
II Fòrum Jove 
En resposta a la demanda d'espais i activitats per a relacionar-se i practicar un oci 
educatiu i saludable. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  Programació dels cursos i tallers de l’Espai Jove: Teatre Jove, Cuina Club, Idiomes 

(Japonés, Anglés i valencià) i Campus digital. A més del grup de jocs de taula. 
 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives d'oci educatiu de qualitat que promoga els valors democràtics, 
la cultura, l'esport, i els hàbits saludables. 
Promoure la participació ciutadana 
Generar espais de convivència i socialització 
Facilitar l'accés a la formació en el temps lliure. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de sol·licituds d'inscripció en cada curs (persones matriculades + llistes 

d'espera). 

Nivell de Satisfacció indicada en avaluació trimestral.  

Afluència de públic en l'activitat de fi de curs. 
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 OCI EDUCATIU 

ACTIVITATS TEMÀTIQUES 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Totes les edats  Personal tècnic 
Enquesta jove 
II Fòrum Jove 
En resposta a la demanda d'espais i activitats per a relacionar-se i practicar un oci 
educatiu i saludable. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Mig  DIES COMMEMORATIUS: 

Activitats específiques de sensibilització i divulgació en diversos temes educatius, 

dia de les Lletres Valencianes “Porrot d’Honor” (cultura);  contra la discriminació 

racial, diversitat i drets LGTBI+, no violència, Dia Mundial Lluita contra el VIH, etc. 

NIT DE LES ÀNIMES: 

Activitats i tallers destinats a un públic familiar organitzat en col·laboració amb el 

grup de Connecta Jove i Creando Futuro 

ALTRES ACTIVITATS TEMÀTIQUES: 

Activitats desenvolupades al voltant d’una temática específica on els joves actius 

son els principals organitzadors i promotors de l’activitat. Per exemple Among us 

o scape rooms.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives d'oci educatiu de qualitat que promoga els valors democràtics, 
la cultura, l'esport, i els hàbits saludables. 
Promoure la participació ciutadana 
Generar espais de convivència i socialització 
Facilitar l'accés a la formació en el temps lliure. 
Conscienciar sobre temes d'actualitat o d'interés social 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants a cadascuna de les activitats proposades.  
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 OCI EDUCATIU 

CAMPAMENT 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

7 a 18 anys  Personal tècnic 
Enquesta Jove 
Resposta a la demanda d’alternatives d’oci saludable 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Mig  Activitat d'oci d'estiu per a la població infantil i jove d'entre 7 i 18 anys del municipi. 

Una setmana de duració amb activitats lúdiques i participatives, en les 

instal·lacions residencials de la xarxa d'albergs juvenils. Les plaçes adaptades a les 

necessits de cada any. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Afavorir l'ús educatiu i saludable del temps lliure. 
Facilitar la conciliació familiar. 
Afavorir la socialització i la participació juvenil. 
Promocionar el servei de joventut municipal i els seus recursos. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants total en l'activitat. 

Adhesió de noves persones usuàries dels Serveis de Joventut després de participar 

en el Campament. 
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 OCI EDUCATIU 

PROJECTE dINs 

DIFUSIÓ D’ACTIVITATS LOCALS  
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Centre Ocupacional TOLA 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

16 a 30 anys  II Fòrum Jove. En resposta a la demanda de realitzar més activitats inclusives en 
què també participen persones joves amb diversitat funcional   

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  DINS: Projecte d’inserció en el que els joves actius del projecte «Creando» facen 

activitats amb joves amb diversitat funcional del Centre Ocupacional TOLA. 

 

Difusió d’activitats locals amb el centre ocupacional TOLA, famílies i usuaris 

perquè estiguen assabentats de les activitats d’oci que hi haja al poble.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Activitats d’oci inclusives amb les persones amb diversitat funcional. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de persones joves amb diversitat funcional. 

Nombre d’activitats a l’any. 
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 VIDA SALUDABLE 

LA NIT ÉS JOVE 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  II Fòrum Jove, en resposta a la demanda específica d'espais i alternatives d'oci 

nocturn. 

Personal Tècnic. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Programa d'oci nocturn alternatiu que inclou activitats culturals, d'oci i 
esportives. 
Campionats, tornejos, demostracions, jocs de taula, actuacions musicals, 

unflables, etc. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives saludables d'oci nocturn. 
Previndre conductes addictives. 
Promoure socialització positiva en entorns lliures de violència i discriminació. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants. 

Diferència amb altres edicions. 

Usuaris que participen en diverses sessions programades. 
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 VIDA SALUDABLE 

ACTIVITATS FESTIVES ALTERNATIVES 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Festes 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  II Fòrum Jove, en resposta a la demanda específica de festes més saludables 

Personal Tècnic.  

CRONOGRAMA 

2023 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Reunions de treball amb grups estables de joves a fi de dissenyar propostes 

d’activitats viables per a portar-les a terme en les Festes del poble. 
 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives saludables d'oci. 
Previndre conductes addictives. 
Promoure socialització positiva en entorns lliures de violència i discriminació. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants en les reunions. 

Nombre d’activitats que es poden dur a terme. 
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 VIDA SALUDABLE 

JOVES.SEX 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Joves.net 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Comissió tècnica de JOVES.NET. 

Personal tècnic, després de valoració, diagnòstic i estudis recents sobre la 

influència de la pornografia en les pràctiques sexuals de les persones joves. 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Servei integral d'informació, orientació i assessorament per a joves en matèria de 
sexualitat, recursos anticonceptius i salut psicoafectiva. 
A més d'atenció telefònica a càrrec de professionals de l'àmbit de la psicologia i 
sexologia, ofereix activitats i tallers específics per a l'alumnat dels centres 
d'educació secundària. 
Dilluns a divendres de 18 a 20h a través del telèfon i whastapp. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir informació i orientació especialitzada. 
Contribuir a la millora de la gestió emocional i resolució de conflictes de les 
persones joves usuàries. 
Fomentar les relacions igualitàries. 
Previndre embarassos no desitjats i/o malalties de transmissió sexual en població 
adolescent. 

   

  INDICADORS 

  Quantitat de casos atesos.  

Quantitat d'accions realitzades. 

Valoració positiva del servei. 

 

 

 

 

 

 

 



6 MESURES ESPECÍFIQUES 

 

162 

41 
 VIDA SALUDABLE 

PRACTICA SALUT I EDUCACIÓ 

SOCIOEMOCIONAL 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Xarxa Joves.net 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 18 anys  II Fòrum Jove, en resposta a la demanda d'orientació sobre qüestions de salut i 

dificultats de gestió emocional. 

Taula tècnica en resposta a les dades dels estudis sobre salut mental i emocional 

de la joventut i les dades obtingudes per l’EIIA i la psicòloga d’atenció primària 

municipal. 

 

CRONOGRAMA 

2023 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  «Practica Salut» és un programa de prevenció i sensibilització per a població 
adolescent, amb especial interés en l'àmbit educatiu i sociocomunitari. L'objectiu 
del programa és potenciar actituds positives cap al model d'estil de vida saludable 
i millorar les habilitats personals necessàries per a adoptar comportaments 
adequats davant situacions de risc en el temps d'oci dels adolescents. En l’itinerari 
d’educació per la participació «Creando Futuro» es tractarà els hàbits saludables 
de vida i d'educació socioemocional, com: alimentació, exercici, gestió d’emocions, 
etc) En l'àmbit comunitari s'oferiran accions de sensibilització i s'aplicarà la 
campanya en les activitats d'oci nocturn. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Educar i promoure hàbits saludables de vida. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de participants. 
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 VIDA SALUDABLE 

TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

UPCCA   Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 18 anys  II Fòrum Jove 

Personal tècnic  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  La UPCCA ofereix a principis del curs escolar als centres educatius de secundària 
els següents tallers: 

Ý Prevenció de l’ús del mòbil 
Ý Prevenció a l’addicció a les pantalles 
Ý Prevenció del consum d’alcohol i cannabis 
Ý Prevenció a l’addicció al joc 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Educar i promoure hàbits saludables de vida. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de xarrades realitzades i nombre d’alumnes beneficiaris. 
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 VIDA SALUDABLE 

XARRADES VIH 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Joventut 

Educació 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 18 anys  Personal tècnic 

 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  El personal de Joventut de l'Ajuntament es trasllada als centres de secundària cada 
any en el dia mundial de la lluita contra el VIH, 1 de desembre, per a donar una 
xerrada amb informació pràctica de sexualitat als alumnes de 4t d’ESO dels 
Instituts de Silla. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Educar i promoure hàbits saludables de vida. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de xarrades realitzades i nombre d’alumnes beneficiaris. 
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44 
 VIDA SALUDABLE 

ESPAI RECREATIU 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 
comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Taula Tècnica 
Fòrums Jove en resposta a la demanda d'espais i activitats per a relacionar-se i 
practicar un oci educatiu i saludable.  

 

CRONOGRAMA 

2022 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

SCA  L’Espai Jove es converteix en un espai recreatiu, un lloc on estar tots els divendres 
de l’any, a més dels mesos de juliol i setembre en què els joves poden gaudir l’espai 
lliure d’activitats dirigides. L’espai recreatiu consta de molts recursos lúdics: 
videojocs, la Wii, el futbolí, taula de ping-pong, material de bàdminton, pilotes de 
futbol i bàsquet, diana, jocs de taula, projector, l’espill gegant, els pufs i els 
ordinadors.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Oferir alternatives d’oci i previndre conductes addictives. 

   

  INDICADORS 

  Nombre d’usuaris que gaudeixen de l’espai recreatiu. 
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45 
 VIDA SALUDABLE 

PARC DE BARRES 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Urbanisme  Afavorir el  benestar dels i les joves i les seues relacions socials. 
Generar espais i activitats d'oci com a element de socialització i d'aprenentatge 

comunitari. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Públic General  II Fòrum Jove 
Personal tècnic   

CRONOGRAMA 

2023-2024 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Alt  El parc de barres Street Workout són uns jocs d'exterior fixos per a fer exercicis 
físics utilitzant el mateix pes corporal. Aquesta disciplina d'entrenament té més 
interés en els moviments dels grups musculars que en la potència i l'esforç. 
Es preveu que es faça durant l’any 2023. 
 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Generar espais d’oci saludable. 

   

  INDICADORS 

  Nombre de joves que utilitzen la instal·lació. 
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 ART I CULTURA JOVE 

L’ESTUDI 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut  

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Potenciar l'art jove, facilitant l'accés a la cultura i fomentant la creació artística 

com a eina d'expressió i comunicació, sensibilització i pensament crític. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

12 a 30 anys  Personal tècnic.  
 

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Cessió d’un local d'assaig situat a l’Espai Jove a persones, associacions musicals, 
grups de música, etc., que necessiten un espai per a reunir-se, assajar o 
compondre. 
Es pot disposar d'ells mitjançant una sol·licitud realitzada a l’Espai Jove. 
El local està insonoritzat. Tenen aire condicionat i calefacció, purificador d'aire, 

armari per a emmagatzemar materials o instruments musicals i suros d'ús propi. 

També compta amb taula de mescles, batería, micròfons i equip de so. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Promoure la cultura musical. 
Potenciar la participació juvenil en la cultura. 
Posar a disposició espais de trobada d'ús gratuït per a joves creatius. 
Potenciar la creació, expressió, producció i promoció artística musical de la 
joventut. 

   

  INDICADORS 

  Ocupació i/o disponibilitat de sales d'assaig a final d'any. 

Quantitat de sol·licituds rebudes per al relleu de grups i persones que vulguen fer-

ne ús. 
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47 
 ART I CULTURA JOVE 

ACTIVITATS DE TURISME 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut 

Turisme  

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Potenciar l'art jove, facilitant l'accés a la cultura i fomentant la creació artística 

com a eina d'expressió i comunicació, sensibilització i pensament crític. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Grups de joves  Taula tècnica 

II Fòrum Jove en resposta a la demanda de conéixer els recursos del municpi  

CRONOGRAMA 

Previ 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Ý Visita guiada al Museu MARS i la Torre Musulmana 

Ý Visita pel filtre verd 

Ý Visita guiada per les cases modernistes 

Ý Ruta al port de Silla 

Ý Ruta dels motors  

Ý Visita guiada per la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels i pintures de 

Vicent López 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Conéixer la història del municipi, la seua cultura i l’entorn del Parc Natural de 
l’Albufera 

   

  INDICADORS 

  Participants en les activitats 
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 ART I CULTURA JOVE 

PROGRAMACIÓ JOVE DEL C.CULTURAL 

CARMEN VALERO 
   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Departament Municipal De 

Joventut  

 Acompanyar a les persones joves en el seu desenvolupament, afavorint el seu 

benestar i les relacions socials. 

Potenciar l'art jove, facilitant l'accés a la cultura i fomentant la creació artística 

com a eina d'expressió i comunicació, sensibilització i pensament crític. 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Públic general  Taula tècnica 

I Fòrum Jove, en resposta a decidir sobre les activitats culturals del municipi   

CRONOGRAMA 

2023 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Baix  Les persones joves del programa «Creando Futuro» i aquelles que vulguen 

participar en la programació del Centre Cultural es reuniran amb el tècnic de 

Cultura de l’Ajuntament a fi de concretar activitats culturals que els agradaria que 

es realitzaren al poble. Com a mínim han de concretar un esdeveniment que siga 

viable fer per a la joventut del poble.  

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Fomentar la participació de les persones joves en les activitats culturals del 
poble. 

   

  INDICADORS 

  Joves participants. 
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 URBANISME 

MILLORAR INFRAESTRUCTURES 

   

AGENT COORDINADOR I 

COL·LABORACIONS 

 OBJECTIUS GENERALS 

Urbanisme  Millorar les infraestructures urbanes del municipi 

   

PÚBLIC DESTINATARI  ORIGEN DE LA PROPOSTA I PROBLEMES ALS QUALS RESPON 

Públic general  Personal tècnic 
II Fòrum Jove, expressen la necessitat d’ampliar els espais d’estacionament al 
poble perquè consideren que són insuficients 

 

CRONOGRAMA 

2023-2024 

   

PRESSUPOST  DESCRIPCIÓ 

Alt  Està previst i pressupostat un gran pàrquing a Reis Catòlics, així com reforçar el 
nou pàrquing de la Nau. 

 

   

  OBJECTIU ESPECÍFIC 

  Millorar les infraestructures urbanes del municipi 

   

  INDICADORS 

  Construcció de les infraestructures 
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7 DESENVOLUPAMENT, 

SEGUIMENT I EVALUACIÓ 

| CÓM HO FAREM | 

DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT 

El desenvolupament i l'aplicació del present Pla tindrà un caràcter 

processual, i es realitzarà al llarg dels quatre anys de vigència, amb 

l'objectiu que a la finalització, el conjunt de mesures estiguen 

implementades. El desenvolupament competeix a la Regidoria de 

Joventut, en coordinació amb els altres serveis municipals que es 

detallen com a responsables o corresponsables. 

Anualment es realitzarà una memòria de les actuacions 

implementades del Pla, i al final del segon exercici es realitzarà una 

avaluació intermèdia que constituirà un element clau per a valorar el 

grau d'implementació, els ritmes i les possibles dificultats i/o 

problemes emergents que hi puguen sorgir. 

L'avaluació permet mesurar l'efectivitat de la intervenció pública, la 

qual ha de focalitzar-se en l'estudi de la consecució dels objectius 

marcats en el document estratègic. 

Els actors que intervindran en el seguiment i avaluació del pla seran: 

personal tècnic (en coordinació permanent i per a cada activitat), taula 

tècnica (de manera bianual) i comissió juvenil (de manera anual), a 

més de les persones participants en cada activitat amb registres 

particulars. 

Seguint la referència del Pla Jove de València, per a facilitar-ne el 

seguiment i la posterior avaluació, així com visibilitzar-ne el grau 

d'implementació, es proposa la utilització d'una escala 

d'implementació de les accions planificades en el present document, 

segons el nivell d'execució en el qual es troben aquestes accions en la 

memòria anual. L'assignació d'un nivell d'implementació segons 
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l'escala que a continuació es descriu es realitzarà per part de l'equip 

tècnic. 

L'escala té sis nivells possibles d'implementació per a cadascuna de les 

accions descrites en el present document: desestimada, no iniciada, 

iniciada, consolidada, finalitzada i avaluada. 

La primera opció és «l'acció desestimada». Aquesta categoria fa 

referència a aquelles accions que no es duen a terme per múltiples 

motius, que es resumeixen en la falta de viabilitat econòmica, jurídica 

o tècnica de l'acció esmentada. L'acció desestimada no es durà a terme 

en el Pla. La segona posició de l'escala és «l'acció no iniciada», la qual 

no s'ha posat en marxa en el període analitzat, però que té prevista 

l'execució durant el període de vigència del Pla. La tercera posició en 

l'escala és «l'acció iniciada»; aquest nivell l'ocupen aquelles accions 

que s'han iniciat recentment i no hi ha resultats d'execució encara. La 

quarta posició en l'escala és «l'acció consolidada», en la qual es fa 

referència a accions que es troben en un nivell d'implementació 

avançat (pot haver-hi resultats parcials d'impacte). En la cinquena 

posició en l'escala trobem «l'acció finalitzada», en la qual l'acció s'ha 

desenvolupat completament i es considera tancada. I finalment, en la 

sisena posició de l'escala es troba «l'acció avaluada» per a aquelles 

accions que s'ha realitzat la fitxa de monitorització prèvia a l'avaluació. 

 

COLOR 

IDENTIFICATIU 

NIVELL CATEGORIC 

D’IMPLEMENTACIÓ 

GRAU 

D’IMPLEMENTACIÓ 

 Desestimada 0 

 No iniciada 1 

 Iniciada 2 

 Consolidada 3 

 Finalitzada 4 

 Avaluada 5 
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DETERMINAR INDICADORS (d'avaluació general del pla) per a avaluar 

l'acompliment i en quin grau s'estan complint els objectius estratègics 

del pla. D'una banda, els indicadors quantitatius són aquells elements 

que permeten quantificar les respostes i n'obtenen un resultat 

estadístic. D'altra banda, els indicadors qualitatius permeten analitzar 

les característiques i problemes del fenomen a avaluar des de la 

perspectiva dels actors involucrats. 

 

QUANTITATIUS QUALITATIUS 

Ý Nombre d’actuacions 

realitzades 

Ý Nombre de subvencions 

presentades o acceptades 

Ý Nombre de 

participants/places oferides 

Ý Nombre de reaccions per 

xarxes socials 

Ý Nombre d’activitats 

programades 

Ý Nombre de sol·licituds 

d’informació individualitzada 

Ý Nombre de reunions de 

coordinació amb la resta 

d’agents 

Ý Nombre d’espais juvenils de 

nova creació 

Ý Augment de pressupost per 

al departament de joventut 

Ý Entrevistes individuals 

Ý Opinions en debats 

Ý Estudi de necessitats, 

interessos, motivacions I 

problemes 

Ý Comentaris en xarxes socials 

Ý Anàlisis d’informes 

Ý Propostes en fòrums joves 

Ý Reunions amb informadors 

clau I personal tècnic 

relacional amb joventut 

Ý Observació de la resposta en 

activitats: implicació, 

participació, diversió i 

satisfacció 

Ý Informació aportada per 

responsables d’activitats 

juvenils 

Ý Redacció de programes 

específics 

 

1 MEMÒRIES ANUALS I MEMÒRIA GENERAL 

Es realitzaran memòries anuals amb calendari escolar (de setembre a 

juliol) que inclouen recopilació d'accions i mesures executades, grau 

d'implementació, l'avaluació per programes i per activitat, i les 

valoracions realitzades per les persones participants, a més de la 

valoració de la Taula Tècnica i la Comissió Juvenil. 

Per a l'avaluació de cada programa/activitat, s'utilitzaran com a 

referència les fitxes elaborades per ‘*XarxaJove *Doc 7.3.2, fitxa 
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d'avaluació de cada intervenció directa des de Joventut amb 

indicadors d'assistència, participació, satisfacció, eficiència i objectius 

aconseguits. 

Al final del període de vigència del pla es realitzarà una memòria global 

amb l'avaluació final que reculla la valoració de procediment, resultats 

i d'impacte. 

 

2 AVALUACIÓ FINAL 

AVALUACIÓ 

Seguint els criteris de l'EVJ, l'avaluació serà participada, transparent i 

transformadora. 

Segons cita el manual d'avaluació per a polítiques, plans, programes i 

activitats de joventut de l'INJUVE, l'avaluació és un cànon sistemàtic 

de pràctiques sobre polítiques, programes i altres activitats socials i 

institucionals que ens permet recollir informació, valorar-la i retornar-

la a les persones interessades, amb la intenció de millorar aquestes 

intervencions. Es tracta de pràctiques fundades en el mètode científic 

i en la raó, que de manera global pretenen provocar un canvi positiu 

en la vida de les persones i en l'organització de les societats. 

L'avaluació del Pla Jove de Silla pretén servir per a analitzar i mesurar 

els resultats, però també els procediments i l'impacte social. 

 

VALORACIÓ DEL PROCEDIMENT 

A través de la recollida de dades en cada acció posada en marxa, 

s'observa si l'aplicació i el funcionament del Pla coincideix amb les 

previsions, per a introduir, si fora necessari, els ajustos puntuals 

oportuns. La recollida de dades de forma continuada al llarg de tot el 

Pla es realitza a través de les enquestes d'avaluació i seguiment de 

cada acció. Es gestiona a través dels indicadors formulats en cada acció 

del Pla. 

VALORACIÓ DELS RESULTATS 

Es realitza un informe per a la valoració dels resultats en finalitzar el 

Pla de Joventut i comprovar en quin grau s'han aconseguit els objectius 

en cada línia estratègica; es comptabilitzen qualitativament i 

quantitativament els indicadors dels objectius. També es valora 
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quantitativament i qualitativament la població jove beneficiada amb 

els objectius proposats. 

 

VALORACIÓ DE L'IMPACTE 

Es valoraran els canvis d'actituds, intencions o coneixements de les 

persones joves usuàries en la implementació del Pla. En definitiva, si 

s'han produït i en quin grau els canvis proposats en els objectius 

generals del Pla Jove que afecten la forma de vida, coneixements o 

actituds de les persones joves. Aquest serà el diagnòstic i el punt de 

partida del següent Pla Jove. 
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8 ANNEXOS 

| INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA | 

1 ENQUESTA JOVE SILLA 

2 FITXES D’AVALUACIÓ 

3 DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU 

4 IMATGES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 
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1 ENQUESTA JOVE SILLA 
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2 FITXES D’AVALUACIÓ 

FITXA D’AVALUACIÓ DE CADA UNA DE LES PERSONES  ASSISTENTS A ALGUNA 
ACTIVITAT D’UNA INTERVENCIÓ:  

(les persones que assisten en varies activitats d’una mateixa intervenció han d’omplir esta fitxa en 
l’ultima activitat a la que assisten) 

Intervenció 

X. Nom de la intervenció  

Y. Codi (que vincularà amb la 
fitxa de descripció de 
l’activitat, encara per definir) 

 

Z. Data de realització (quan 
es realitze) 

Inici  

Finalització  

 

1.- Activitat 

 Edat -12 12-13 14-17 18-23 24-29 +29 

Sexe home       

dona       

 

Municipi o barri:  

La teua activitat principal: Estudiant  

Treballador/a  

No estudie ni treballe  

 

Formes part  o estàs 
apuntat a alguna actividad 
continuada d’alguna 
associació, grup de joves o 
organitzada per 
l’ajuntament o alguna 
entitat privada lucrativa ?  

Sí Apunta el o els nom-s: 

No 
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2.- Com vas conéixer aquesta activitat: 

per publicitat en xarxes socials 

per altra publicitat (fullets, cartells, 
bàndols) 

per educadors, animadors, tècnics, 
professors, etc. 

per amics 

familia 

altres 

 

3.- Coneixes altres activitats organitzades pel departament de joventut? 

Sí No 

 

4.- Has assistit a altres activitats del departament de joventut? 

Sí No 

 

5.- Satisfacció sobre el personal que ha desenvolupat l’activitat (del 0 al 10): 

 

Alguna recomanació?  

 

6.- Satisfacció sobre horaris, duració, freqüència de l’activitat ( de 0 a 10): 

 

Alguna recomanació?  

 

7.- Satisfacció sobre l’espais, el material… de l’activitat (del 0 al 10): 

 

Alguna recomanació?  

 

8.- Satisfacció global sobre l’activitat (del 0 al 10): 

 

Alguna recomanació?  
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FITXA D’AVALUACIÓ DE CADA INTERVENCIÓ DIRECTA DES DE DE JOVENTUT AMB 
INDICADORS D’ASSISTÈNCIA, PARTICIPACIÓ, SATISFACCIÓ, EFICIÈNCIA I ASSOLIMENT 
D’OBJECTIUS 

Ajuntament:  
Comarca:  
Responsable de la intervenció:  

 

Intervenció 

X. Nom de la intervenció  

Y. Codi (que vincularà amb la 
fitxa de descripció de 
l’activitat, encara per definir) 

 

Z. Data de realització (quan es 
realitze) 

Inici  

Finalització  

 

1. Llistat d’entitats i grups organitzadors (si és el cas) i quantitat total 

 

 

2. Tipología de la intervenció 

Ocupació  

Educació i formació  

Millora educativa: en valors 
(igualtat, medi ambient, 
cooperació internacional…), 
front a l’absentisme o 
abandó escolar,  
l'assetjament escolar, o altres 

 

Salut  

Construcció d'habitatge 
social o de protecció oficial 

 

Oci de consum (públic o 
privat, lucratiu o no lucratiu) 

 

Oci educatiu, educació en 
habilitats, coneixements o 
actituds en: 

Música 
 

 

Altres arts (dansa, arts 
plàstiques, teatre, cinema…) 

 

Esport  
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Ciència, tecnología, TICs  

Humanitats (història, 
literatura, filosofia...) 

 

Idiomes  

Habilitats socials  

Religió (especificar)  

Altres (especificar)  

Atenció a problemàtiques 
específiques juvenils 
(diversitat funcional, 
problemàtiques socials, 
econòmiques, d'addiccions, 
d'atenció a col·lectius 
vulnerables com a dones 
maltractades, migrants…) 

 

D’enfortiment del teixit 
associatiu, la participació,  el 
voluntariat  o l’oci educatiu 

 

D'informació juvenil  

Consulta ciutadana (fòrums). 
En aquest cas, quantitat de 
propostes recollides per 
àrees: 
(Cal triar només una per 
proposta) 
 

Urbanisme  

Educació  

Cultura  

Esports  

Joventut  

Serveis socials  

Igualtat  

Medi ambient  

Participació  

Infància  

Majors  

Promoció econòmica i 
ocupació 

 

Policia  

Festes  

Mobilitat  

Altres (indicar)  
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3. Quantitat d’activitats que s’inclouen en la intervenció 

 

 

4. Assistents joves (quantitats). Sumatori de les dades de les preguntes 1 de les fitxes 7.3.1 
d’avaluació de les activitats. 

Franja d’edat (una columna per franja) 

-12 12-13 14-17 18-23 24-29 +29 

      

 

Sexe  

Home Dona 

  

  

 

Municipi o barri Quantitat 

  

  

  

 

Activitat principal Quantitat TOTAL 

Estudiants   

Treballadors/es   

Ni estudia ni treballa   

 

Formen part  o estan apuntats a alguna 
actividad continuada d’alguna associació, 
grup de joves o organitzada per l’ajuntament 
o alguna entitat privada lucrativa (quantitat): 
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Llistat d’associacions, o grups de joves o recursos presents en el conjunts d’assistents a 
l’intervenció ( i quantitat total) 

 

 

 

 

5.-  % de participants joves (sobre els assistents): implicats en planificació, organització, 
realització de la intervenció.  

 

 

6.-  % de participants no  joves (sobre els assistents): implicats en planificació, organització, 
realització de la intervenció.  

 

 

7. - % d’assistents coneixedors de altres activitats del departament de joventut. % de 
respostes positives en les preguntes 3 de les fitxes 7.3.1x100/ total assistents 

 

 

8. - % d’assistents que també  han assistit a  altres activitats del departament de joventut. 
Sumatori de respostes positives de les preguntes 4 de les fitxes 7.3.1 

 

 

9- . Formes en que han tingut coneixement de la intervencio les persones assistents. % de 
respostes de cada apartat en les preguntes 2 de les fitxes 7.3.1 

 

 

10.-  Recursos utilitzats: 

10-a.1- Nombre d’hores de personal laboral 
que ha intervingut: 

 

10-a.2- Nombre d’hores de personal 
voluntari que ha intervingut: 
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10.a.3.- Total d’hores invertides en 
l’intervenció. Sumatori 10.a.1 i 10.a.2: 

 

10.a.4.- cost de personal de la intervenció: 
10.a.3 x 10 

 

10.b.-  Quantificació econòmica dels 
recursos no humans (despesa en material, 
activitats,  ús d’equipaments…) 

 

 

11.- Eficiència econòmica de la intervenció:  

Cost total de la intervenció (10.a.4 + 10.b) 
x100/Quantitat d’assistents ( pregunta 4) 

 

 

12.-  Eficiència econòmica de participació jove de la intervenció: 

 Cost total de la intervenció (10.a.4 + 
10.b)x100/Quantitat participants (pregunta 
5x quantitat d’assistents/100) 

 

 

 

13.- Llistat de perjudicis conseqüència de la mancança de recursos o del mal funcionament 
d’aquests (econòmics, materials i humans). 

 

 

 

 

14.-  Assoliment dels objectius (que inclouran indicadors per mesurar el canvi de dades sobre 
la realitat en la que s’intervé) 

Objectiu Indicador cuantificador 
d’assoliment de l’objectiu 

Percentatge d’assoliment de 
l’objectiu 
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15.-  Satisfacció mitjana sobre el personal que ha desenvolupat l’activitat (del 0 al 10). 
Mitjana de les respostes a les preguntes 5 de 7.3.1. 

 

 

16.- Satisfacció mitjana sobre horaris, duració, freqüència de l’activitat ( de 0 a 10). 

Mitjana de les respostes a les preguntes 6 de 7.3.1. 

 

 

17.- Satisfacció mitjana sobre l’espais, el material… de l’activitat (del 0 al 10). 

Mitjana de les respostes a les preguntes 7 de 7.3.1. 

 

 

18.-  Satisfacció mitjana global sobre l’activitat (del 0 al 10). 

Mitjana de les respostes a les preguntes 8 de 7.3.1. 

 

 

19. Llistat de recomanacions fetes (de les preguntes 5 a 8 de 7.3.1): 

(Classificades per respostes de la 5 a la 8) 

 

 

20.- Quantitat de retorns positius i negatius de repercussió de la intervenció en el territori 
(articles de premsa externs,  felicitacions externes rebudes,…). Llistar 

Retorns de repercusió positiva en el 
territori 

 Retorns de repercusió negativa en el 
territori 

Format de la 
repercusió 

Data de la 
repercusió 

Contingut 

 

Format de la 
repercusió 

Data de la 
repercusió 

Contingut 

 

      

      

 

 

 



8 ANNEXOS 

 

190 

A demanar informàticament: 

● Assistència en actuacions per fomentar  la participació , l’associacionisme, el 
voluntariat i l’oci educatiu = Sumatori de assistents, de manera voluntaria, en 
actuacions que incremente la quantitat de joves associats u organitzats, per edats, 
sexe, municipis o barris...: 

○ Estadística de preguntes 4 de les fitxes marcades opció “D’enfortiment...) en 
pregunta 1 

 

● Assistents en events de consulta ciutadana jove (fòrums…) = Sumatori de joves (per 
edats,sexe i municipi o barri...), no joves i entitats o institucions assistents en cada 
un dels events de consulta ciutadana jove en un any: 

○ Estadística de les fitxes de preguntes 4, de les fitxes marcades opció 
“Consulta ciutadana…”  en pregunta 1,  
 

● Quantitat de propostes, per temàtiques, recollides després dels debats ciutadans: 
○ Estadística de respostes a opció  “Consulta ciutadana…” de pregunta 1, dels 

que han marcat esta opció. 
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3 DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU 
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4 IMATGES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA 

 

Ý ENTREVISTES A INFORMADORS CLAU 
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Ý ENQUESTES JOVES 
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Ý I FÒRUM JOVE 
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Ý II FÒRUM JOVE 
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Ý TAULA TÈCNICA 
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