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El procés d'elaboració del Pla de 

Joventut de Gandia ha sigut emmarcat en 
la situació actual en què vivim, marcada 
clarament per la crisi sociosanitària de la 
Covid-19. Aquesta pandèmia ha tingut 
efectes en totes les poblacions i els joves 
no s'han quedat arrere. S'han accentuat 
problemes, com la desocupació, la bretxa 
digital, la pobresa... La idea principal 
d'aquest pla és millorar la qualitat de vida 
dels joves de Gandia, centrant el focus no 
sols en els problemes que ja tenien, sinó en 
els nous problemes que ha pogut causar la 
situació de la pandèmia.

La redacció d'un Pla de Joventut 
resideix en la importància de vertebrar les 
polítiques dirigides als joves des de l'àmbit 
públic. Aquestes polítiques s'emmarquen 
en l'article 48 de la Constitució Espanyola, 
que diu: “els poders públics promouen les 
condicions per a la participació lliure i 
eficaç de la joventut en el desenvolupa-
ment polític, econòmic i cultural”.

Els joves es caracteritzen per ser un 
col·lectiu en aprenentatge i creixement 
constant, amb necessitats molt variades i 
que abasten molts àmbits. És molt impor-
tant que, des de l'Ajuntament de Gandia i, 
més concretament, des del Departament 
de Joventut, es fomenten aquestes políti-
ques que ajuden els joves a tindre un des-
envolupament integral ple. Han de tindre 
l'oportunitat de ser informats correctament 

sobre temes que els concerneixen i han de 
poder accedir a recursos que fomenten la 
seua autonomia i el seu empoderament 
com a col·lectiu. No és només qüestió que 
donen la seua opinió, sinó que aquesta 
opinió siga escoltada i siga tinguda en 
compte a l'hora d'elaborar les polítiques de 
joventut.

No es pot entendre un Pla Jove 
sense una perspectiva de transversalitat, 
que implique a totes les figures importants 
en la vida del jovent i que tinga aquests 
com a punt de partida. La integració de 
totes les àrees de l'Ajuntament de Gandia, 
juntament amb el Consell dels Joves de 
Gandia, és fonamental per a poder dur a 
terme un treball efectiu amb els joves, així 
com la relació amb altres entitats d'interés 
juvenil.

A més a més, el Pla Jove ha d'estar 
basat en la igualtat entre gèneres, el 
respecte mutu i el desenvolupament del 
potencial que tenen els joves. D'aquesta 
manera, es fomenten les relacions saluda-
bles i de respecte cosa que ajuda a un 
suport i cohesió social més amplis. Tot 
això, sense oblidar que la manera de realit-
zar tot aquest procés ha d'estar basada en 
la proximitat i en una bona relació entre la 
joventut i l’administració, perquè es 
puguen sentir partícips de les polítiques 
que els afecten.
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El document s'estructura en 6 línies estratègiques a seguir que són 

les següents:

Aquesta Estratègia de Joventut és 
una eina de gestió i direcció de les políti-
ques que, des de l'Ajuntament de Gandia, 
es dirigeixen a les persones joves (de 12 a 
30 anys) i és l'avantsala del Pla Jove de 
Gandia (2022-2027). És un document 
senzill i comprensible, perquè puga ser 
consultat i entés per la ciutadania en 
general. A més a més, pretén ser l'avant-
sala del Pla Jove de Gandia i s'ha redactat 
com una eina de gestió a l'hora d'organit-
zar-lo, traçant una línia de redacció del Pla 
i deixant clars quins són els seus objec-
tius. No s'ha d'oblidar que el Pla Jove s'ha 
d'adaptar a les necessitats i demandes 

dels joves en l'actualitat; per això, aquesta 
estratègia no és un document inamovible, 
sinó que és un document de treball flexi-
ble per a redactar el Pla Jove de Gandia.

Els objectius clau d'aquest Pla són 
diversos, a causa de les necessitats varia-
des dels joves de Gandia, i abasten, d'una 
manera general, els àmbits que els afec-
ten. Partint d'aquests objectius, s'han 
desenvolupat unes línies estratègiques a 
seguir com a base, a l'hora de realitzar les 
polítiques de joventut des del nostre Ajun-
tament.

1. EMANCIPACIÓ. 
EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I 

HABITATGE

2. PARTICIPACIÓ I 
RELACIÓ ENTRE 

IGUALS

3. OCI I TEMPS 
LLIURE. OCI 

ALTERNATIU I CULTURA

4. BENESTAR 6. CONSCIÈNCIA 
MEDIAMBIENTAL I 

TERRITORI

5. INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ
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Habitatge
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Participació i 
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Cultura

Oci i Temps Lliure

Informació i 

Comunicació
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Territori

LINIES ESTRATÈGIQUES
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La importància de la transversalitat 
resideix a dur a terme una bona feina que 
possibilite i reforce la coordinació entre els 
diferents departaments implicats en joven-
tut dins de l'Ajuntament de Gandia (Educa-
ció, Sanitat, Ocupació, Comerç i Empresa, 
Habitatge, Esports, Cultura, Igualtat i 
Diversitat…), així com les diferents admi-
nistracions nacionals, autonòmiques o 
locals amb competències en matèria de 
joventut, i amb els consells de joventut. 
També és important el treball en xarxa amb 
els diferents territoris pròxims, així com el 
contacte i la coordinació amb la Manco-
munitat de Municipis de la Safor.

Per tant, és important que el docu-
ment possibilite un model d'actuació inte-
gral, amb un manteniment en el treball 
col·laboratiu.

S'ha de garantir la igualtat d'oportu-
nitats i lluitar contra la discriminació 
basada en el gènere, és a dir, els drets i les 
responsabilitats d'una persona no han de 
dependre del fet que aquests siguen 
homes o dones. Les polítiques de joventut 
han de fomentar la igualtat real entre gène-
res i les relacions entre iguals.

És molt important abordar la discri-
minació per raó de gènere i garantir la 
igualtat de drets en tots els àmbits de la 
vida (cultural, política, socioeconòmica…). 
A més a més, les polítiques de joventut 
s’han de basar a aconseguir la consciència 
de la desigualtat que existeix, lluitar per a 
erradicar la violència de gènere, eliminar 
els estereotips basats en el gènere...

2.2

2.1
PERSPECTIVA 
DE GÈNERE

TRANSVERSALITAT
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La Llei 15/2017, de 10 de novembre, 
de la Generalitat Valenciana, de Polítiques 
Integrals de Joventut, enumera els drets 
que tenen els joves. Això no ha de quedar 
merament com una llista de drets, sinó que 
s'ha de promoure que tots aquests drets 
es complisquen, fomentant la igualtat 
d'oportunitats entre tots els joves i posant 
a la seua disposició els recursos necessa-
ris per a garantir aquests drets. S'ha de 
posar l'accent en la diversitat de necessi-
tats dels joves, abastant totes les àrees del 
seu interés. Des d'aquesta perspectiva, 
s'ha de fomentar la participació dels joves 
en situació d'exclusió social, perquè 
puguen disposar dels mateixos recursos 
que la resta de la localitat.

La igualtat de condicions inclou 
l'accessibilitat, l'esforç per acostar el dret a 
participar en les activitats previstes per a 
tots els joves, independentment de la seua 
situació. Això implica garantir que totes les 
accions impulsades per aquest pla s'ofe-
risquen en espais accessibles per a 
tothom, que permeten a tots els joves la 
seua participació en situació d'igualtat.

La incorporació de les TIC a les polí-
tiques de joventut ha de ser un pilar fona-
mental, ja que els joves de hui en dia estan 
digitalitzats i la seua manera de comuni-
car-se és, fonamentalment, a través de 
canals digitals, com són les xarxes socials. 
D'ací es desprén una doble responsabili-
tat. D'una banda, fomentar, des de l'admi-
nistració, un ús adequat de les TIC, per a 
evitar fenòmens com el ciberassetjament, 
sèxting, ciberassetjament a menors, abús 
de l’ús de la tecnologia… D'altra banda, 
l'administració ha d'estar a l'abast dels 
joves també de manera digital. La forma 
més senzilla d'arribar als joves és usant el 
seu propi canal, és a dir, digitalitzar la infor-
mació important per a ells, de manera que 
aquesta siga accessible.

2.3IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS

2.4TIC
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L'empoderament juvenil es refereix a 
donar veu als joves amb les mesures que a 
ells els afecten, és a dir, donar-los l'oportu-
nitat de poder prendre decisions sobre 
assumptes que tenen impacte en les seues 
vides. És necessari que els joves estiguen 
involucrats en el desenvolupament de les 
polítiques, i secundar i fomentar la seua 
participació a tots els nivells, per a utilitzar 
el seu potencial com a agents de canvi en 
la societat. Han de veure que l'administra-
ció escolta la seua opinió, i que poden 
expressar-la sense ser jutjats i amb lliber-
tat. No es poden entendre les polítiques de 
joventut sense la participació dels joves en 
el procés.

2.5EMPODERAMENT
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La missió del Pla de Joventut de Gandia és desenvolupar les polítiques de joventut 

i que aquestes s'adapten a les necessitats de la joventut, ajudant-la a tindre un desenvo-
lupament personal integral. Aquestes polítiques han d'abastar totes les àrees d'interés de 
la joventut i centrar-se en les seues problemàtiques actuals.

Com a objectius estratègics, s'han recollit els següents:

OE1: Fomentar els estudis d'ensenyaments no reglats

OE2: Millorar la informació sobre recursos i itineraris educatius

OE3: Promoure l'educació en igualtat de condicions

OE4: Informar sobre els recursos i les eines en matèria d'ocupació

OE5: Fomentar la contractació de la joventut

OE6: Fomentar canals d'informació d'accés a l'habitatge

OE7: Promoure les relacions de respecte igualitàries

OE8: Facilitar la inclusió social

OE9: Informar i fomentar el voluntariat juvenil

OE10: Promoure la coordinació entre la Regidoria de Joventut i el Consell   

 dels Joves de Gandia

OE11: Fomentar l'oci alternatiu de qualitat

OE12: Facilitar l'accés i la creació de cultura al jovent

OE13: Promoure la pràctica de tota mena d'esport

OE14: Informar i promoure hàbits de vida saludables

OE15: Informar i previndre a la joventut d'hàbits perjudicials per a la salut

O16: Fomentar la salut mental en els joves

OE17: Fomentar els canals d'informació dirigits a joves

OE18: Augmentar la consciència ambiental en la població jove

OE19: Promoure el treball en xarxa

OE20: Augmentar l'ús d'infraestructures públiques dirigides a joves

OE21: Millorar la mobilitat de la joventut dins del territori
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Constitució Espanyola 1978 (BOE 

núm. 311, de 29 de desembre de 1978).

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

Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana

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

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

Estratègia València de Joventut 
2019-2023

ESTATAL AUTONÒMIC
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El concepte d'emancipació juvenil 
indica el moment en què el jove és autò-
nom, de manera que resideix en un habi-
tatge diferent al del nucli familiar i té ingres-
sos propis que permeten la seua indepen-
dència. Des de les polítiques de joventut, 
es vol fomentar l'accés als recursos que 
faciliten l'autonomia de la joventut que li 
permet establir els seus plans de futur i la 
seua trajectòria de vida. Hi ha diversos 
factors que influeixen negativament en 
aquesta emancipació i, des de l'àmbit 
públic, cal realitzar accions dirigides a 
pal·liar-ne els efectes. Dins d'aquesta línia 
estratègica, es troben tres dels pilars fona-
mentals a l'hora de parlar d'emancipació 
(educació, ocupació i habitatge), orientats 
a fomentar l'emancipació i promoure 
l'autonomia de la joventut.

EDUCACIÓ
En aquest àmbit, s'entén l'educació 

d'una manera integral, és a dir, més enllà 
del sistema formal i en diferents contextos. 
Per això, s'ha volgut remarcar la importàn-
cia de l'educació no formal, sense deixar 
de costat el sistema formal d'educació.

OE1: Fomentar els estudis d'en-

senyaments no reglats.

Acció: Informar sobre recursos de 
formació no reglada, així com de la conti-

nuació i el foment de participació en les 
activitats de formació de monitor/a d'acti-
vitats de temps lliure, monitor/a d'activitats 
de temps lliure educatiu infantil i juvenil, 
director/a d'activitats de temps lliure edu-
catiu infantil i juvenil, monitor/a de menja-
dor i Curs de formació sobre diversitat 
funcional, que s'imparteixen des del Con-
sell dels Joves de Gandia.

A més a més, recaptar informació 
sobre els diferents recursos que existeixen 
a Gandia, quant a formació no reglada, i 
redactar una guia i donar-li difusió perquè 
els joves puguen tindre al seu abast la 
informació. També es redactarà un docu-
ment sobre els diferents centres de forma-
ció no reglada, tant públics com privats, 
per als joves. En aquest document, es 
trobarà tant el nom del centre, com la 
temàtica que imparteix, el contacte…

Acció: Organització de seminaris i 
cursos per a millorar les competències 
personals i/o professionals.

Acció: Difondre l'oferta formativa de 
la Universitat Popular de Gandia i de l’UR-
BALAB, perquè arribe al jovent i puga fer 
ús d'aquests recursos.

Acció: Facilitar un espai equipat per 
a joves sense recursos que vulguen acce-
dir a formació. Instal·lar, a l’Espai Jove, 
quatre portàtils amb accés a Internet, 
perquè els i les joves que ho necessiten 
puguen vindre a realitzar cursos de forma-
ció, treballs en grup, tasques per a classe, 
estudiar…

5.1EMANCIPACIÓ

5
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OE2: Millorar la informació sobre 

recursos i itineraris educatius

Acció: Promoure la participació en la 
Fira de l’Estudiant de Gandia, mitjançant 
una campanya eficaç de difusió, perquè el 
major nombre de joves possible acudis-
quen i se'ls informe dels diferents itineraris 
educatius.

Acció: Informar sobre els diferents 
itineraris educatius i tota l'oferta formativa, 
creant una guia virtual, on els joves puguen 
consultar els itineraris educatius segons 
els seus gustos i necessitats. Donar publi-
citat a aquesta guia perquè arribe als joves.

OE3: Promoure l'educació en 

igualtat de condicions.

Acció: Facilitar, als joves, eines i 
coneixements per a disminuir la bretxa 
digital. Per a això, es donarà difusió a les 
diferents beques d'interés per als joves i 
se'ls ajudarà a tramitar-les, en cas neces-
sari, a l’Espai Jove. També se'ls ajudarà 
amb diferents tràmits administratius, en el 
cas que necessiten ajuda, explicant-los els 
passos a seguir perquè, en un futur, els 
puguen fer de manera independent.

Acció: Lluitar contra l'absentisme 
escolar, realitzant campanyes per a previn-
dre'l, i donar suport al departament d'Edu-
cació en tot el que necessiten, respecte a 
projectes d'absentisme dirigits als instituts 
de secundària.

OCUPACIÓ
L'ocupació juvenil és un dels grans 

reptes que trobem quan revisem dades 
estadístiques i investigacions científiques 
sobre els joves. Per això, és molt important 
establir polítiques de joventut dirigides a 
dotar-los d'eines i recursos perquè puguen 
optar a una ocupació en condicions 
dignes.

OE4: Informar sobre els recursos i 

les eines en matèria d'ocupació.

Acció: Facilitar informació sobre els 
recursos d'ocupació del Programa de 
Garantia Juvenil, i Programa JOOP. Difon-
dre informació, de manera virtual, en la 
web i en les xarxes socials sobre què és 
cada programa, avantatges, com inscriu-
re's, requisits, enllaç a la web correspo-
nent…

OE5: Fomentar la contractació de 

joves.

Acció: Realitzar tallers de formació, 
programes i activitats que doten els joves 
d'eines per a la cerca d'ocupació amb la 
coordinació de l’URBALAB, almenys una 
vegada al trimestre. Secundar i difondre els 
programes EMPUJU, EMCUJU i Avalem 
Joves que es realitzen des de l’URBALAB.
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Acció: Promoció i informació sobre 
cursos de formació per a la cerca d'ocupa-
ció, mitjançant les TIC. Presentar una guia 
trimestral de cursos de formació, tant 
presencial com en línia, així com una llista 
d'APP útils per a la recerca de treball.

Acció: Promoure convenis amb 
l'ajuntament, per a la realització de pràcti-
ques curriculars i extracurriculars d'aquells 
alumnes que estiguen realitzant diferents 
cicles, graus o màsters.

HABITATGE
Un altre dels àmbits que més preo-

cupen els joves, juntament amb l'ocupa-
ció, és l'accés a l'habitatge. L'ocupació 
afecta directament la limitació dels joves 
per a emancipar-se i poder tindre un lloc 
propi de residència. La precarietat laboral i 
la falta d'ocupació juntament amb l'aug-
ment dels lloguers fan que el jovent tinga 
complicat eixir del domicili familiar i inde-
penditzar-se. Moltes vegades, no coneixen 
les alternatives de convivència que exis-
teixen o no tenen la informació sobre els 
recursos disponibles per a emancipar-se.

OE6: Fomentar canals d'informa-

ció d'accés a l'habitatge.

Acció: Facilitar la informació sobre 
recursos en matèria d'habitatge, així com 
informar sobre nous models d'habitatge, 
com són compartir pis, la compra parcial…

Acció: Difondre les convocatòries 
d'habitatge públic, habitatge social, 
promocions d'habitatges protegits (VPO), 
ajudes per a habitatge…

La cohesió social és molt important, 
ja que està associada a una disminució de 
les desigualtats i un reconeixement de les 
diferents diversitats. Aquesta igualtat s'a- 
consegueix lluitant contra els factors d'ex-
clusió, contra els estereotips per pertànyer 
a un determinat grup, contra l'odi per raons 
de sexe, nacionalitat, orientació sexual… 
Des d'aquesta perspectiva, és necessari 
formar i conscienciar la joventut en contra 
de tota mena de discriminació.

5.2PARTICIPACIÓ 
I RELACIÓ 
ENTRE IGUALS
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OE7: Promoure les relacions de 

respecte i igualitàries.

Acció: Organitzar i donar suport a 
les campanyes de conscienciació de la 
violència de gènere, violència entre iguals, 
violència cap al col·lectiu LGTBI+… Realit-
zar una campanya anual en contra de la 
violència, amb activitats, tallers i en coordi-
nació de diferents departaments, per a 
conscienciar els joves sobre la violència i 
tot el que genera.

Acció: Tallers i activitats sobre la 
prevenció de relacions abusives, fomen-
tant l'autoestima i les habilitats socials.

OE8: Facilitar la inclusió social.

Acció: Facilitar, als joves en situació 
de vulnerabilitat o exclusió social, recursos 
i informació que els ajude a la seua inclusió.

OE9: Informar i fomentar el volun-

tariat juvenil.

Acció: Donar a conéixer les diferents 
maneres de voluntariat en l’àmbit local, 
autonòmica, estatal, europea i internacio-
nal. Crear una guia amb els recursos de 
voluntariat que existeixen, perquè els joves 
puguen consultar-la.

OE10: Promoure la coordinació 

entre el departament de joventut i el 

Consell dels Joves de Gandia (CJG)

Acció: Donar suport al paper del 
CJG, com a òrgan representant de les 
associacions juvenils, coordinant-nos amb 
ells, programant activitats i programes. 
També, estar en contacte, en tot moment, i 
mantindre una relació on la informació siga 
fluida.

Acció: Col·laborar amb el CJG en 
les línies d'interés a seguir en el Pla Jove 
de Gandia.

Les activitats d'oci i temps lliure són 
importants per a totes les edats, però 
especialment per al col·lectiu juvenil. L'oci 
educatiu té la capacitat de facilitar el des-
envolupament individual i millorar les habi-
litats socials. És important adequar-se a la 
realitat i als gustos actuals de la joventut, ja 
que les tendències d'oci varien molt amb el 
temps.

OCI ALTERNATIU
L'oci alternatiu de la joventut està 

basat en activitats de caràcter socioeduca-
tiu, que opta per un oci responsable, edu-
catiu, participatiu i igualitari, en espais 
saludables, sense hàbits perjudicials per a 
la salut, com és el consum de substàncies.

OE11: Fomentar l'oci alternatiu de 

qualitat.

Acció: Impulsar projectes i activitats 
d'oci nocturn saludables mitjançant un 
projecte d'oci alternatiu sòlid, en el qual 
s'implique el jovent en el disseny i la imple-
mentació, perquè s'adapte als seus gustos 
i necessitats.

5.3OCI I 
TEMPS LLIURE
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Acció: Impulsar projectes d'oci a 
l'aire lliure, i fomentar les activitats en 
espais gratuïts i al descobert, per a 
promoure el seu ús, d'una manera respon-
sable i saludable.

CULTURA
La cultura és un àmbit molt impor-

tant en la joventut: fomenta la creativitat, 
les relacions personals, la capacitat d'ex-
pressar emocions i sentiments… Per això, 
és important que la joventut conega les 
diferents ofertes culturals i que aquestes 
s'adapten als seus interessos. La cultura 
contribueix al desenvolupament de la seua 
personalitat, tant si el jove o la jove és 
creador/a de cultura com si, simplement, la 
consumeix.

OE12: Facilitar l'accés i la creació 

cultural del jovent.

Acció: Fomentar l'accés dels joves a 
la cultura, impulsant activitats culturals de 
diferents àmbits i donant publicitat a les 
que es realitzen des del departament de 
Cultura.

Acció: Donar visibilitat als joves 
creadors de cultura de Gandia, realitzant 
concursos, exposicions…

Acció: Fomentar la interculturalitat 
entre els joves, creant una jornada intercul-
tural on cada jove podrà mostrar la cultura, 
les tradicions, el menjar, etc., de la seua 
cultura i compartir-ho per a aprendre els 
uns dels altres.

El benestar no se centra només en 
l'absència de malalties, sinó que va molt 
més enllà. Des d'aquesta perspectiva, 
s'entén que en el benestar influeixen diver-
sos aspectes, com la salut física, l’emocio-
nal, la psicològica… Per a promoure un 
benestar integral, és molt important que la 
joventut adquirisca hàbits de vida saluda-
bles i s'allunyen d'aquells que són perjudi-
cials per a la seua salut.

OE13: Promoure la pràctica de 

tota mena d'esport.

Acció: Promocionar l'esport tradi-
cional, així com activitats d'esport relativa-
ment noves, fomentant l'esport com una 
activitat d'oci alternatiu de consum. Donar 
difusió a activitats esportives tradicionals 
(futbol, bàsquet, tenis, natació…), així com 
a activitats d'esports relativament noves o 

4 5
5.4BENESTAR
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menys conegudes (skate, escúter, cal·listè-
nia, parkour…). També, donar a conéixer 
diferents esports, realitzant jornades de 
portes obertes d'associacions, tallers on 
aprendre en què consisteix cada esport…

Acció: Col·laborar i informar de les 
activitats de la Fira de l’Esport de Gandia.

Acció: Jornades d'esports a la mar i 
a la muntanya, fomentant els esports a 
l'aire lliure i aprofitant els recursos naturals 
de què disposa la ciutat de Gandia.

OE14: Informar i promoure hàbits 

de vida saludable.

Acció: Realitzar tallers i proporcio-
nar informació sobre prevenció de malal-
ties de transmissió sexual, prevenció 
d'embarassos no desitjats, ús de mètodes 
anticonceptius…

Acció: Realitzar tallers i proporcio-
nar informació sobre la importància d'una 
dieta equilibrada i les conseqüències del 
sedentarisme.

Acció: Tallers per a millorar la Intel·li-
gència emocional dels nostres joves, ja 
que la falta d'eines per a gestionar les 
emocions genera inseguretat, una baixa 
autoestima, comportaments addictius, 
impulsivitat, baix rendiment acadèmic…

OE15: Informar i previndre els 

joves d'hàbits perjudicials per a la salut.

Acció: Tallers i informació sobre l'ús 
abusiu de drogues (tabac, alcohol, mari-

huana…) i addiccions sense substància 
(TIC, apostes…)

Acció: Potenciar intervencions que 
fomenten en els joves el desenvolupament 
de comportaments segurs relacionats amb 
la conducció de vehicles de motor i de 
vehicles de mobilitat personal, i la preven-
ció d'accidents de trànsit.

OE16: Fomentar la salut mental en 

els joves.

Acció: Informar dels recursos sobre 
salut mental als quals els joves poden 
acudir, en el cas de que ho necessiten.

Acció: Realitzar tallers i activitats 
que ajuden a sensibilitzar i previndre 
problemes de salut mental i de conscien-
ciació sobre aquest tema.

Els serveis d'informació juvenil 
tenen, com a objectiu primordial, oferir la 
joventut informació i assessorament 
necessaris en els àmbits que afecten la 
seua vida. Aquest procés afavoreix la parti-
cipació en la vida social i fomenta la seua 
autonomia a l'hora d'acostar-se més a la 
societat. La joventut és un sector en cons-
tant evolució i canvi; per això és necessari 
conéixer el món que l’envolta, les seues 

5
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necessitats, els seus temes d'interés... Des 
dels serveis d'informació, s'anima a la 
joventut a prendre decisions de manera 
independent, basada en els recursos que 
tenen a la seua disposició. Aquests serveis 
han de tindre en compte, en tot moment, 
les necessitats de la joventut i informar-los 
sobre tots els temes que els siguen d'inte-
rés.

OE17: Fomentar els canals d'infor-

mació dirigits a joves.

Acció: Impulsar l'ús de l’Espai Jove 
de Gandia i del Grau i donar a conéixer 
l'espai, realitzant activitats i tallers en 
aquest equipament, i incrementant-ne el 
nombre d'usuaris.

Acció: Crear canals de comunicació 
directa amb els joves, a través de les TIC. 
Crear una pàgina web pròpia del departa-
ment de joventut, així com un grup de 
whatsapp o telegram unidireccional i la 
xarxa social de Linkedin. També, incre-
mentar l'ús i l’activitat de les pàgines d'Ins-
tagram i de Facebook ja existents.

Acció: Promoure la constitució i 
formació de corresponsals que difonguen 
informació d'importància per als joves.

Les polítiques de joventut han d'es-
tar arrelades en el territori i estar basades 
en el principi de proximitat, per a garantir 
un servei de qualitat a la joventut. Un 
entorn favorable és clau perquè la joventut 
es puga desenvolupar d'una manera 
òptima, utilitzant tots els recursos possi-
bles del seu territori. Els espais han de 
facilitar la participació, la relació i el benes-
tar de la joventut. És important que la 
joventut de Gandia sàpia els recursos de 
què disposen, on estan situats i que tinga 
l'oportunitat de viure en un entorn adequat 
a les seues necessitats. Tampoc es pot 

5.6CONSCIÈNCIA 
AMBIENTAL 
I TERRITORI
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entendre el territori sense posar l'accent en 
la sostenibilitat i la consciència mediam-
biental i fer partícip la joventut de la cura de 
l'entorn.

OE18: Augmentar la consciència 

ambiental en la població jove.

Acció: Realitzar activitats dirigides a 
la cura de l'entorn i el respecte per la natu-
ralesa.

Acció: Divulgar i informar sobre les 
campanyes dirigides a la preservació del 
medi ambient, així com col·laborar en la 
difusió del Voluntariat Ecològic que realit-
zen des del Consell dels Joves de Gandia.

OE19: Promoure el treball en 

xarxa.

Acció: Participar activament amb 
altres administracions, tant d'àmbit nacio-
nal, autonòmic o local com, per exemple, 
la Mancomunitat de la Safor i la XarxaJove.

Acció: Creació d'una comissió Inter-
departamental de Joventut per a treballar 

conjuntament amb la resta dels departa-
ments de l’Ajuntament de Gandia en 
projectes que afecten la joventut de 
manera transversal.

OE20: Augmentar l'ús d'infraes-

tructures públiques dirigides a joves.

Acció: Elaborar un mapa de recur-
sos de tota mena per a joves de Gandia.

Acció: Foment de l'ús d'infraestruc-
tures i equipaments gratuïts (parcs, 
places…), per a la realització d'activitats i 
el seu ús diari.

OE21: Millorar la mobilitat dels 

joves pel territori.

Acció: Promoure l'ús de transports 
ecològics (bicicleta, patinet…).

Acció: Potenciar l'ús dels serveis de 
transport públic, promovent la seua millor 
adaptació a les necessitats dels joves.



C
R
O
N
O
G
R
A
M
A

6
GENER/FEBRER 
2022
Redacció de
l’anàlisi de 
la relitat

FEBRER/MARÇ
2022
Redacció del
document del 
Pla Jove

MARÇ/ABRIL
2022
Aprovació del
Pla Jove de 
Gandia



6
es
pai

e
rr
e
te
p
e
.c
o
m


