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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Definició i justificació de l’avantprojecte
El present document és una eina de gestió i direcció de totes les polítiques que des de la
Marina Alta es dirigeixen a les persones joves de 12 a 30 anys, i és l'avantprojecte del Pla
Jove de la Marina Alta 2022-2026.
Entenem la joventut com una etapa clau en la trajectòria vital de qualsevol persona, una
etapa decisiva de transformació que dibuixa el present i futur de les persones joves i la seva
manera d’estar en societat.
Sent així, el document desenvolupa la metodologia per poder plantejar objectius, accions i
recursos per a què les persones joves puguen potenciar la seua autonomia, demostrar la
seua capacitat de participar en la societat d'una manera transformadora i ser protagonistes
del seu espai social i cultural.
Pretenem posar en valor les diferents mesures existents i difondre al màxim les oportunitats
que s'ofereixen a les persones joves, amb la ferma convicció que cal fer tot el possible per
buscar solucions, optimitzar els recursos disponibles i dur a terme polítiques i programes
eficaços.
Amb aquest document es pretén fer constar totes aquelles actuacions ja desenvolupades
des dels diferents municipis de la Marina Alta i des de la Xarxa Jove. A més, es pretén
desenvolupar la metodologia que es segueix i fins on es vol arribar a curt, mig i llarg termini.

1.2 Fonaments
1.2.1 Pla VICS (2017-2022)
És el marc d’actuació per atendre a persones que pateixen algun tipus d’exclusió o
desavantatge. Podem dir que la seua concreció en matèria de joventut és l’Estratègia
Valenciana de Joventut.
El Consell va aprovar, en 2017, el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, un document
director que busca coordinar transversalment totes les polítiques de la Generalitat. En
aquest marc, cal destacar el disseny d'un nou marc normatiu social valencià, on s'inclou la
Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i l'Estratègia valenciana
de joventut 2019-2023.

4

1.2.2 Llei de polítiques integrals de joventut 2017
La Llei 15/2017, de 10 de novembre de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut.
Segons aquesta llei les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions
per al futur de la societat valenciana. Tant la Generalitat com les diferents administracions
públiques implicades, així com la societat en general, han d'assumir la necessitat d'unes
sòlides polítiques de joventut, no sols com un conjunt de garanties i drets per al
desenvolupament dels nostres joves sinó també com a un element estratègic de
desenvolupament social.
La finalitat d'aquesta llei és garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu
projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d'oportunitats. Així, aquesta norma pretén
establir les bases per a les polítiques de joventut, unes accions que hauran d'atendre la
diversitat social, econòmica i cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació
persegueix garantir la participació i la corresponsabilitat de les persones joves en la presa de
decisions de la nostra comunitat, i fomentar al màxim els espais de trobada i debat.
Per a aconseguir aquests objectius és necessari que les polítiques de joventut es dissenyen i
s'executen de manera integral i transversal, amb la necessària implicació de les diferents
administracions i de la societat civil.
En el TITOL III, Cap I: Estratègia Valenciana de Joventut, s’estableix que les polítiques de
joventut a la Comunitat Valenciana es planifiquen a través de l’Estratègia Valenciana de la
Joventut que tindrà una vigència de 5 anys.
En el Cap II del mateix títol s’estableixen les competències dels ajuntaments en l’article 35,
estableix, entre d'altres:
● Participar en la planificació de les polítiques juvenils i impulsar les actuacions en el
municipi.
● Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l'àmbit municipal.
● Treballar de manera coordinada amb altres ajuntaments.
● Realitzar i aprovar el pla municipal de joventut amb un procediment que garantisca
la participació dels consells de la joventut, les associacions juvenils i les persones
joves en general del seu àmbit territorial.
● Elaborar programes i accions d'àmbit municipal que faciliten l'autonomia personal de
la joventut.

1.2.3 Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023
Mitjançant l'Estratègia valenciana de joventut (EVJ) s'establiran les directrius generals de la
política juvenil que es durà a terme en la Comunitat Valenciana, i es coordinaran totes les
actuacions i programes de les diferents conselleries i de les administracions locals en totes
aquelles àrees que incidisquen en matèria de joventut.
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La EVJ contindrà mesures concretes per a facilitar l'emancipació dels i les joves, tant a nivell
de formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com
d'habitatge i mobilitat. Així mateix, inclourà accions des dels àmbits de la salut, el consum
responsable i l'accés a un oci educatiu, a través de la cultura i l'esport, amb una atenció
particular als col·lectius amb dificultats especials: joves del medi rural, joves amb diversitat
funcional, joves amb persones al seu càrrec, famílies monoparentals femenines, minories,
immigrants i joves que han hagut de desplaçar-se a l'exterior per raons econòmiques. Així
mateix, recollirà les actuacions en matèria d'informació, dinamització i animació juvenil; la
promoció de la participació; la promoció de la mobilitat internacional, i la promoció del
voluntariat i el seu reconeixement. Igualment es promourà l'activitat associativa i la
participació lliure i eficaç de la joventut en la societat i en la presa de decisions, i es
fomentaran actituds i valors democràtics entre la joventut, així com la igualtat efectiva de les
persones joves, eliminant discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social i incloent una perspectiva intercultural.
La estratègia valencià de la joventut (EVJ) en proposa 8 línies estratègiques:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Línia estratègica 1. Emancipació. Educació, formació i foment de l'autonomia jove.
Línia estratègica 2. Socialització i àmbit relacional. Inclusió i igualtat.
Línia estratègica 3. Participació cultural i accés a la cultura
Línia estratègica 4. Benestar
Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
Línia estratègica 6. Oci educatiu i temps lliure.
Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.
Línia estratègica 8. Medi ambient i entorn sostenible.
Línia estratègica 9. Territori.

1.2.4 Pla Concertat de Joventut 2019-2023: Municipalització de les polítiques
integrals de joventut
El Pla de Municipalització és la ferramenta per a concretar en intervencions les polítiques
locals de joventut en els municipis, de major de 5000 habitants, i a mancomunitats
comarcals.
D’acord a la Llei de polítiques integrals de joventut, una forma de complir amb els drets i
deures, serveis i programes als quals han de tindre accés les persones joves, sent les
competències compartides entre la Generalitat i l'Administració Local.
Aquest pla és l'eina per a garantir el seu desenvolupament des de la proximitat, l'aposta pels
serveis públics i la creació de llocs de treball de qualitat i amb valor afegit, a través de
subvencions en línea nominativa que l’IVAJ otorga a les entitats beneficiaries per al
nomenament de personal tècnic de joventut de diferents grups professionals.

1.2.5 Subvencions nominatives del Pla de Municipalització
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Les ajudes són aprovades pel Consell Rector de L’IVAJ per a la contractació de professionals
de joventut grup A i B amb funcions de planificació, coordinació i organització de les
polítiques integrals de joventut i d'intervenció directa amb joves, respectivament.
De conformitat amb els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, la
Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal Marina Alta (MACMA) obté 149.500€ en la línea
nominativa de subvenció S6030000 per a la contractació d'un/a tècnic/a en joventut, tres
dinamitzadors/es i un/ psicòleg/a per a donar servei i atenció a la joventut de la comarca,
en coordinació amb la resta de personal tècnic dels pobles de més de 5.000 habitants de la
Marina Alta inclosos en la línia nominativa de subvenció S5277000 de l’IVAJ.

1.3 Qué es un Pla Jove?
És el document tècnic que dóna estabilitat a les intervencions en matèria de joventut i
respon a les necessitats juvenils.
Com hem anomenat en l’apartat 1.2.1. Llei de polítiques de joventut, el seu article 38 fa
referència a aquests plans com a Plans territorials de joventut que són el conjunt
d’actuacions plurianuals, integrades en l’EVJ, que han d’establir mesures relatives als àmbits
específics en matèria de joventut.
S'elaborarà amb la interlocució de les persones joves i dels consells locals de joventut del
territori, si n'hi ha.

Per què es necessita un Pla Jove?
El Pla Jove presenta avantatges tant pels departaments de joventut de cada municipi com
per a tots els altres departaments o regidories perquè els dóna una guia per treballar de
manera transversal i estableix les actuacions a seguir per garantir que els i les joves puguen
definir i construir el seu projecte vital, en igualtat d’oportunitats i allunyant-nos d’una
perspectiva adultcentrista.

1.4 Fases del Pla Jove
El Pla Jove es concreta amb el desenvolupament de les següents fases:

1.4.1 Diagnòstic-Anàlisi de la realitat
-

Recull de tots els serveis i recursos de la comarca per a joves de 12 a 30 anys.
Recollida de dades estadístiques de la població jove de la Marina Alta.
Entrevistes a responsables dels recursos i informadors-es clau que tenen contacte
directe amb joves de 12 a 30 anys.
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-

Entrevistes a joves de 12 a 30 anys, de diferents perfils, edats i sexe.

1.4.2 Processos participatius
-

Organització de fòrums joves.
Debat i valoració de les propostes juvenils (viabilitat)

1.4.3 Elaboració del Pla
-

Conclusions del diagnòstic i anàlisi de la realitat de la Marina Alta.
Redacció de les accions que es realitzaran durant la implementació del pla.
Temporalització.

1.4.4 Implementació
-

Posada en marxa de les mesures i accions redactades al document del pla.

1.4.5 Seguiment del Pla i avaluació
– Avaluació continua del procés de la implementació del pla.
– Avaluació final, posterior a la implementació del pla.

2. L’AVANTPROJECTE DEL PLA DE JOVE DE LA
MARINA ALTA
2.1 Entitats participants
2.1.1 La Mancomunitat Cultural de la Marina Alta
La Marina Alta està formada per 36 municipis (35 municipis i 3 EATIM), dels quals 35
municipis formen part de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
L’entitat fou constituïda el 1.997 i vint anys després, l’entitat amplia els seus estatuts per tal
d’encabir àrees del seu abast i interès, com ara el Turisme –des de 2014–, entés
transversalment i des de la perspectiva comarcal. Des de 2016, l’àmbit de Joventut també
forma part de l’ideari de la Mancomunitat Cultural a través de la Xarxa Jove Marina Alta:
amb un reglament intern propi que s’abeura de l’estructura administrativa de la MACMA per
tal d’evidenciar la importància i poder estratègic dels recursos mancomunats.
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Per últim el 2019 s’inicia la tramitació per a posar en marxa la nova ampliació per a la
incorporació dels àmbits d'educació i esports dins la Mancomunitat, per a finalment crear de
la Xarxa Esportiva Marina Alta, amb una estructura molt similar a la de joventut, que pretén
coordinar i dinamitzar l’esport comarcal.
Amb l’aparició de la nova norma LLEI 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana, el 2020 l’entitat inicia els tràmits de redacció i
adaptació dels nous Estatuts que converteixen a la que fins ara era la Mancomunitat Circuit
Cultural Marina Alta en la Mancomunitat Comarcal Marina Alta, amb la conseqüent
predisposició d’activació de tots els àmbits d'interès col·lectiu i municipals en les diferents
àrees que es considere oportú.
Des de la MACMA es treballa per la vertebració de la comarca a través de la cultura de forma
transversal. Aquest camp d’acció abraça diferents àmbits i competències:
• Confecció de la guia mensual de programació cultural, juvenil i esportiva comarcal
• Servei Mancomunat d’Arxius
• Biblioteca Comarcal ‘La Marina Alta’
• Punts d’informació juvenil comarcal
• Assessorament i recolzament als ajuntaments de la MaCMA en les següents matèries:
assessorament lingüístic, servei de consulta i assessorament en matèria patrimonial i
històrica, gestió cultural, turisme sostenible, dinamització juvenil, dinamització
esportiva.
• Edició de publicacions: El Calendari dels Brillants, etnografía, gastronomía, història,
filología, literaris.
• Edició i col·laboració en produccions audiovisuals
• Coordinació i desenvolupament de projectes propis: Campanya de Teatre a les Escoles
de la Marina Alta, coordinació de la Fira Comarcal Marina Alta, conjuntament amb la
Fundació Baleària: Trobada de poetes de la Marina i Eivissa, Concurs de Joves Promeses
de la Marina Alta, Art Jove a la Marina, Guia de recursos culturals, juvenils i esportius,
Guia d'infraestructures culturals, juvenils i esportives, Catàleg d’Oci en Xarxa de la
Marina Alta, Concurs comarcal d’il·lustracions i formació i recuperació de l’ofici i
construcció de la pedra seca
• Col·laboració amb altres entitats públiques, associatives o privades.
• Coordinació amb el personal tècnic dels ajuntaments que formen part de la
Mancomunitat, en matèria d’esports, cultura, joventut i esports.
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2.1.2 La Xarxa Jove de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta
Tal i com s’ha especificat anteriorment, al 2016 es crea la Xarxa Jove de la MACMA
conformada per totes les regidories i personal tècnic de joventut dels ajuntaments que
formen part de la MACMA.
Aquesta Xarxa Jove disposa d’un reglament propi, però sotmesa als estatuts de la MACMA,
que funciona com un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament de les
polítiques integrals de joventut dels municipis de la comarca de la Marina Alta, fomentant
així el treball en xarxa i la coordinació entre municipis, generant accions d’àmbit
supramunicipal i/o comarcal.
La Xarxa Jove de la MACMA compta amb un Consell Rector, format per 3 personal tècnic de
joventut i 4 regidors o regidores de joventut de la comarca.
Les activitats a grans trets que gestiona la Xarxa Jove de la MACM de forma anual són:
a) ACTIVITATS FORMATIVES: s’organitzen diferents cursos, tallers o jornades de formació
com el Curs de Monitor-a d’Activitats d’Oci i Temps Lliure, o el Curs de Director-a
d’Activitats d’Oci i Temps Lliure.
b) ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE: s’organitzen una sèrie d'activitats d'oci i temps lliure
que afavoreixin la interacció entre la joventut de la comarca: Campament d'Estiu,
Campament d'Hivern, Trobades d'Oci Alternatiu al voltant d'activitats concretes: skate,
bmx, scooter, senderisme, Trobada de Joves, activitats artístiques, projectes europeus…
c) XARXA INFORMATIVA: intercanvi continu d'informació per tal de vertebrar la comarca,
amb l’objectiu d’arribar a la joventut de forma més directa.
d) FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL: creació anual d’una plataforma de participació
juvenil amb representants de diferents associacions i joves no associats o associades
però amb interessos comuns, que puguen proposar les bases on s'haurien de
fonamentar les polítiques comarcals de joventut.
e)INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL: Projectes i campanyes destinades a potenciar la
integració social i laboral de la joventut de la comarca, donant suport als plans
d'ocupació i inserció laboral, borses d'habitatge, accions dirigides a grups desfavorits,
facilitar el servei d'orientació escolar cap als estudis reglats de la comarca i voltants.
La Xarxa Jove de la MACMA esta formada pel personal tècnic de joventut en plantilla
dels ajuntaments de Xàbia, Teulada Moraira, Dénia, Benissa, Ondara i Calp; a més dels
35 regidors i regidores de la Marina Alta que formen part de la MACMA.

2.1.3 La Xarxa Jove de l’Institut Valencià de la Joventut
El passat 2019 es creà la Xarxa Jove de l’IVAJ, de la mà de l'Estratègia Valencina de la
Joventut, una plataforma que pretén la coordinació de totes les polítiques de joventut del
territori valencià.
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Aquesta Xarxa Jove de l’IVAJ comença a prendre forma en el moment en què apareixen les
línies de subvenció nominativa dirigides als municipis de més de 5000 habitants i a les
mancomunitats comarcals.
En el cas de la Marina Alta s’incrementa notablement la presència del personal tècnic de
joventut a la comarca, passant de ser 6 municipis amb personal tècnic local pròpi a ser 9 els
municipis amb personal tècnic a més, de la contractació de la Tècnica de Joventut de la
MACMA.
Els municipis que compten amb personal tècnic integrat a dintre de la subvenció nominativa
de l’Estratègia Valenciana de la Joventut són: Xàbia, Dénia, Teulada Moraira, Pedreguer,
Benissa, Gata de Gorgos, Ondara, Pego i Calp.
A més de l’ampliació de la plantilla de l’àrea de joventut de la MACMA conformada per: 1
tècnica de joventut i 3 dinamitzador-es juvenils, a més de la pròxima incorporació de la plaça
de psicologia.
Això significa que actualment tant la Xarxa Jove de l’IVAJ, com la Xarxa Jove de la MACMA,
esta formada per un total de 19 professionals (tant de plantilla local com plantilla vinculada
a la subvenció nominativa).
Des del 2020 i fins les acaballes del 2021 ha estat un continu degoteig d’incorporacions
laborals vinculades a l'Estratègia Valenciana de la Joventut, la Xarxa Jove de l’IVAJ, fins
arribar a un total de 14 incorporacions noves a la comarca.
Aquest degoteig d’incorporacions laborals ha significat un dels entrebancs més
considerables a l’hora d’engegar l’elaboració del futur Pla Jove Comarcal, i en el seu efecte
els diferents Plans Joves Locals.
La descompensació temporal a l’hora de la contractació de professionals de la joventut a la
comarca, ha provocat un tasca més que complicada a l’hora de coordinar a tot l’equip
humà de la comarca per tal d’iniciar les tasques de recollida d’informació de la fase de
diagnòstic del Pla Jove Comarcal, i en el seu efecte els diferents plans joves locals.
Aquesta tasca de coordinació comarcal ha estat assumida pel personal tècnic de la MACMA,
contractat per la línia nominativa de l’Estratègia Valenciana de la Joventut, tenint com a
objectiu principal que el Pla Jove Comarcal tinga una línia de treball marcada i coordinada de
forma rigorosa.

2.2 Metodologia de treball
Per a entendre la metodologia de treball cal sempre tindre presenten l’existència de:
– la Xarxa Jove de la MACMA: on es treballen totes les línies d’actuació directa al
territori de la comarca, i que gestiona un pressupost propi derivat del pressupost global
de la mancomunitat. Aquesta està formada per tot el personal tècnic del pla de
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municipalització i pel personal tècnic local, que forma part de les plantilles dels diferents
ajuntaments, sent així un total de 19 persones.
– la Xarxa Jove de l’IVAJ: on sols forma part el personal tècnic de joventut contractat
mitjançant la subvenció nominativa de l’Estratègia Valenciana de Joventut i que sols i
únicament treballa per la redacció del Pla Jove Local i en el seu efecte el Pla Jove de la
Marina Alta. Sent així un total de 13 persones.
Amb aquest aclariment pretenem fer constància de les dos vessants organitzatives, a més
dels dos nivells de coordinació de projectes que porta endavant l’equip humà de
professionals de joventut de la Marina Alta.
Donat que les dos vessants organitzatives es retroalimenten entre si, destacant
l’enriquiment que suposa al procés de redacció del Pla Jove Comarcal, i els diferents locals,
en totes i cadascuna de les seues fases.
Aquest tipus de metodologia de coordinació transversal ha permès la relació directa entre
el personal tècnic de joventut, independentment de la seua procedència, tant si forma
part de la plantilla de l’administració local com si prové de la subvenció nominativa de
l’IVAJ.
Amb aquesta metodologia s’aconseguit:
– creació de diferents grups de treball per a la gestió i organització de les activitats de
caràcter comarcal.
– creació de diferents grups de treball per a la recopilació de les dades corresponents a
la primera fase del Pla Jove Comarcal i Local: el diagnòstic i anàlisi de la realitat de
caràcter local i comarcal.
– coordinació transversal tant amb altres departaments de caràcter local (esports,
igualtat…) com altres entitats supramunicipals (CREAMA, Mancomunitat de Serveis
Socials de la Marina Alta, Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls, LABORA,
Hospital de Marina Salut, Cercle Empresarial de la Marina Alta, Agenda
Antidespoblament AVANT, Grup d’Acció Local Pesquer i Grup d’Acció Local Muntanya
d’Alacant…).
– creació de grups de treball de caràcter intercomarcal: coordinació entre el personal
tècnic de la Marina Alta i la Marina Baixa, coordinació amb altres equips de joventut
d’altres mancomunitats del territori valencià i coordinació amb la Territorial d'Alacant de
l’IVAJ.
La metodologia de coordinació transversal ha estat tasca complicada, pel motiu que ja
explicavem en l’anterior punt, donat el degoteig temporal d’incorporacions laborals a la
comarca. Cal insistir que aquest fet ha provocat una dificultat de coordinació en molts
casos, provocant una considerable ralintenització de l’inici de la primera fase de la
redacció del Pla Jove de la Marina Alta i en el seu efecte els diferents Plans Joves Locals.
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2.3 Accions realitzades: línies estratègiques
Les diferents accions que detallarem en este apartat sempre han tingut com punt de
referència els següents objectius:
a) Fomentar l'associacionisme i la participació de la gent jove en el teixit associatiu de
cada municipi amb projecció comarcal.
b) Crear un vincle d'unió d'interessos entre la joventut de la comarca de la Marina Alta.
c) Establir vies de participació i diàleg entre l'administració i les diferents entitats i
associacions relacionades amb la joventut.
d) Proporcionar un espai d'encontre i de col·laboració interassociativa entre les
associacions de joves de la comarca de la Marina Alta.
e) Fomentar les activitats educatives i formatives per al desenvolupament professional i
d'emprenedoria juvenil.
f) Millorar la qualitat dels materials dirigits als i les joves.
g) Facilitar el tractament i la difusió de la informació juvenil evitant la duplicitat
d'esforços.
h) Prestigiar les polítiques de joventut en el conjunt de les polítiques locals i comarcals.
i) Confeccionar una agenda juvenil comarcal, amb activitats variades per tal de donar
resposta als grups d'interès en diferents grups d'edat.
j) Disposar d'un directori de serveis encaminats a facilitar la vida dels joves a la comarca.
k) Promocionar els Centres i Punts d'Informació Juvenils de les nostres localitats.
l) Aprofitar les ajudes, beques, subvencions que es convoquen i que tinguen com a
objecte promocionar serveis i organitzar activitats adreçades a la població juvenil.
m) Introduir a l'Agenda Pública Comarcal les necessitats dels i de les joves de la nostra
comarca perquè d'una manera tècnica es tinguen en compte pels nostres representants
polítics.
n) Facilitar formació específica al personal tècnic del conjunt dels municipis.
o) Compartir experiències: coneixent les bones pràctiques que cada municipi
desenvolupa i que poden ser traslladades a altres localitats.
p) Crear un interlocutor vàlid per a establir relacions amb altres institucions o
organismes tant públics com privats.
q) Fer arribar a les poblacions de menys habitants els recursos específics i activitats
dirigides a la població jove.
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2.3.1 Realització del Mapa Cultural, Esportiu i Juvenil de la Marina Alta.
El diferent personal tècnic de joventut dels municipis i de la pròpia mancomunitat ha
realitzat una important tasca de recopilació de dades d’interès per a la població jove, en
matèria de cultura, joventut i esports.
S’han recopilat totes les infraestructures culturals, esportives i juvenils de la Marina Alta,
sent el següent llistat:
Infraestructures
esportives
de la Marina Alta

214 referències
recollides

Infraestructures
culturals i juvenils
de la Marina Alta
219 referències
recollides

Piscines municipals cobertes i descobertes.
Pavellons coberts i descoberts.
Gimnàs municipals.
Trinquets o carrers per jugar a pilota valenciana.
Pista d'skate.
Rocòdrom.
Albergs.
Aules Natura.
Àree recreatives
Zone d'acampada.
Àrea multiaventura.
Parcs amb aparells de gimnàstica i cal·listènia
Camps de futbol
Ajuntaments.
Arxius municipals.
Biblioteques i agències de lectura.
Cases de cultura, centres cívics, casals d’associacions i
espais col·lectius.
Museus i sales d’exposicions.
Oficines de turisme.
Escoles de música, d’idiomes i d’adults.
Seus universitàries.
Punt d’informació juvenil i espai jove.
Teatres i auditoris.

S’han recopilat tots els recursos culturals, esportius i juvenils de la Marina Alta, sent els
següents:

Recursos esportius
de la Marina Alta

188 referències

Altres associacions o clubs esportius
Arts marcials i altres
Centres excursionistes o clubs de muntanya
Clubs d'atletisme
Clubs de bàsquet
Clubs de ciclisme
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recollides

Recursos culturals
i juvenils de
la Marina Alta

Clubs de futbol
Clubs de futbol sala
Clubs de golf
Clubs d'hípica
Clubs de natació
Clubs de pilota
Clubs de rem
Clubs de tenis
Clubs nàutics
Escoles esportives
Agrupacions musicals
Associacions de Teatre
Grups de Danses
Associacions culturals i juvenils

350 referències
recollides

En total 971 referències que componen un ampli i sortit mapa de recursos culturals, juvenils
i esportius de la Marina Alta. Aquestes referències estan publicades a:
– www.macma.org
– plataforma umbraco de l’IVAJ
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 3. Participació cultural i accés a la cultura.
– Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
– Línia estratègica 6. Oci educatiu i temps lliure.

2.3.2 Realització del Manual de Corresponsals del territori valencià.
L’equip de tècnics de la Marina Alta ha participat activament en la creació del I Manual del
Projecte de Corresponsals que en breu publicarà l’Institut Valencià de la Joventut.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
– Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.
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2.3.3 Obertura de nous Centres i Punts d’Informació Juvenil de la Marina Alta
El diferent personal tècnic de joventut de la Marina Alta, d’incorporació vinculada a la
subvenció nominativa de l’Estratègia Valenciana de la Joventut, ha obert diversos punts i
centres d’informació juvenil a la comarca innexistents abans de les seues incorporacions.
Sent els següents:
– Pedreguer Jove i Gata Jove, pel que fa a les tècniques locals de la Xarxa Jove de l’IVAJ.
– 24 Punts d’Informació Juvenil als pobles de menys de 5000 habitants, per part del personal
tècnic de la MACMA. (El Verger, El Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, Benimeli, Ràfol
d'Almúnia, l'Atzúbia, Sanet i Negrals, Beniarbeig, la Vall d'Ebo, la Vall d'Alcalà, la Vall de
Gallinera, la Vall de Laguar, Sagra, Murla, Benidoleig, Benigembla, Orba, Llíber, Xaló, Parcent,
Castell de Castells, la Llosa de Camatxo, Alcalalí i Senija).
A més s’ha donat suport i s’ampliat el servei d’atenció dels Centres d’Informació Juvenil de la
Marina Alta ja existents abans de l’Estratègia Valenciana de Joventut: Món Jove Xàbia,
Joventut Dénia, InfoJove Pego, Espai Jove d’Ondara, Joventut Teulada Moraira, Punt Jove
Calp, Casal Jove Benissa.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 1. Emancipació. Educació, formació i foment de l'autonomia jove.
– Línia estratègica 3. Participació cultural i accés a la cultura.
– Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
– Línia estratègica 6. Oci educatiu i temps lliure.
– Línia estratègica 9. Territori.

2.3.4 Creació de manuals d’informació transversal de les diferents
conselleries de la Generalitat Valenciana
Tal i conforme detalla el document de l’Estratègia Valenciana és fonamental conèixer les
diferents accions que realitzen les diferents Conselleries de la Generalitat Valenciana, donat
que la població jove es troba de forma transversal en qualsevol dels camps de treball
d’aquestes.
Per eixe motiu l’equip de tècnics de la Marina Alta es distribuí en grups de treball autònoms
que tenen com a objectiu analitzar les diferents Conselleries que exerceixen un treball
directe o indirecte amb joves de 12 a 30 anys.
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Amb l’objectiu fonamental de crear xarxa intercomarcal i en especial conèixer els recursos ja
existents per a no duplicar esforços futurs, a més de recopilar esta informació per a la
primera fase de la redacció del Pla Jove Comarcal i en el seu efecte els Plans Joves Locals.
Aquests grups de treball han realitzat una sèrie de documents resum que són de lliure ús per
a qualsevol tècnic de joventut del territori valencià i estan al servei de l’Institut Valencià de
la Joventut.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.

2.3.5 Creació i gestió de nous projectes comarcals
A més de les activitats d’oci i temps lliure de caràcter comarcal (Campament d’estiu, Concurs
de Jóvens Promeses de la Marina Alta, Art Jove a la Marina Alta, Curs de Construcció en
pedra en sec, Curs MAT, Curs DAT, entre d’altres) també s’han realitzat nous projectes
comarcals que tenen com a pretensió la vertebració del territori i atendre al jovent en totes
les seues necessitats o preocupacions.
● Creació de l’Altaveu Jove.
L’Altaveu Jove és una guia d’informació juvenil on la joventut de la Marina Alta pot trobar en
paper informació sobre estudis, temes laborals, recursos sanitaris, localització dels Punts i
Centres d’Informació Juvenil de la Marina Alta, recerca de finançament europeu entre
d’altres.
Amb la creació d’aquesta guia informativa s’aconsegueix pal·liar una demanda detectada en
les respostes de les enquestes realitzades a joves de la comarca, especialment a joves de 20
a 30 anys.

● Creació del Catàleg d’Oci en Xarxa.
Aquest catàleg és un directori d’empreses de la comarca i voltants que ofereixen activitats
d’oci educatiu a joves de 12 a 30 anys. El catàleg esta destinat a totes les regidories de
joventut, igualtat, esports o cultura que treballen amb joves de forma transversal, amb
l’objectiu de fomentar entre tots els municipis de la Marina Alta la programació d’oci
educatiu per a públic jove.
A més la guia també pretén visibilitzar les empreneduries joves de la Marina Alta, afavorint
així la seua contractació. Amb aquesta guia s’aconsegueix pal·liar una necessitat detectada
en les enquestes realitzades a joves, on es recollien diverses queixes de joves
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emprenedors-es que no es sentien recolzats per les institucions a l’hora d’engegar els seus
projectes d’oci educatiu.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 3. Participació cultural i accés a la cultura.
– Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
– Línia estratègica 6. Oci educatiu i temps lliure.
– Línia estratègica 9. Territori.

2.3.6 Formacions transversals
L’equip humà de professionals de joventut de la Marina Alta creu fermament en la
coordinació transversal entre tots els departaments i entitats supramunicipals que treballen
en joves de 12 a 30 anys, en qualsevol de les vessants de treball.
Per eixe motiu s’han organitzat diverses sessions de formació sobre drogodependències amb
les UPCA, d’igualtat amb els Agents d’Igualtat, de foment de l’emprenedurisme amb el
Consorci de Recuperació Econòmica de la Marina Alta, entre d’altres.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 1. Emancipació. Educació, formació i foment de l'autonomia jove.
– Línia estratègica 2. Socialització i àmbit relacional. Inclusió i igualtat.
– Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.

2.3.7 Pla de comunicació del Pla Jove Comarcal i Locals
L’equip humà de professionals de joventut de la Marina Alta detectàrem la necessitat de
crear un pla de comunicació amb l’objectiu d’arribar a tota la ciutadania de forma extensiva
aconseguint així una millor implicació de tots els agents vinculats a la gent jove de la
comarca.
Per eixe motiu planificarem, creàrem, coordinàrem i executàrem diferents campanyes de
sensibilització per a difondre entre la ciutadania i les institucions de la Marina Alta la primera
fase de redacció del Pla Jove Comarcal, i en el seu efecte els Plans Locals de Joventut.
Cada campanya de comunicació ha estat composada per:
● Gestió de notes de premsa.
● Gestió de màrqueting i utilització de les xarxes socials.
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● Creació de cartelleria de cada fase o acció realitzada.
● Sensibilització entre les diferents corporacions municipals i personal tècnic
dels diferents ajuntaments de la comarca.
Aquest pla de comunicació ens acompanyarà en totes les fases del Pla Jove, és un dels
projectes transversals que sempre estarà present en la redacció del document i en
cadascuna de les accions realitzades. De fet es reconeix com a un dels mecanismes
d’avaluació que indica si s’aconsegueixen els objectius marcats en cada fase del Pla Jove
Comarcal o Local.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.

2.3.8 Pla de coordinació en la recollida d’informació de la primera fase del Pla
Jove Comarcal i Locals.
L’equip humà de professionals de joventut de la Marina Alta detectàrem la necessitat de
crear un pla de coordinació intern amb l’objectiu d’unir esforços i treballar tota la comarca
en la mateixa direcció de treball.
Per eixe motiu planificarem, creàrem, coordinàrem i executàrem diferents grups de treball
amb les seues corresponents linies de treball internes, sent les següents:
– Creació del material informatiu acompanyant de les enquestes online.
– Creació de l’enquesta online dirigida a 3 públics diferents:
● L'alumnat dels Centres Educatius de Secundarìa: de 12 a 18 anys.
● Joves residents a la Marina Alta: de 18 a 30 anys.
● Informadores-es clau de la Marina Alta: personal tècnic d’administracions,
teixit associatiu.
– Realització de les enquestes als 13 Centres Educatius públics de Secundària de la Marina
Alta, aconseguint un total de 4000 enquestes a joves estudiants de totes les edats.
– Realització de les enquestes en els diferents CIJS i PIJS, aconseguint un total de 300
enquestes a joves no estudiants.
– Codificació de les enquestes realitzades, utilitzant l’eina d’anàlisi facilitada pel grup de
coordinació de l’IVAJ.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
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– Línia estratègica 7. Informació, documentació i comunicació.

2.3.9 Fòrum Jove sobre la Nova Ruralitat
Durant el procés de codificació de les enquestes realitzades a joves, es va detectar la
necessitat de crear un Fòrum Jove obert a tota la comarca i comarques del voltant.
Amb l’objectiu de crear un espai de diàleg entre el jovent, especialment de 20 a 30 anys, que
té preocupacions en temes d’habitatge, mobilitat i el món rural entre d’altres.
Amb aquest espai de diàleg es pretén crear una plataforma juvenil comarcal que siga un
espai continu de trobada per a joves interessats i interessades en preservar el territori.
Aquestes accions estan emmarcades a dintre de les següents línies estratègiques recollides
en l’Estratègia Valenciana de la Joventut:
– Línia estratègica 1. Emancipació. Educació, formació i foment de l'autonomia jove.
– Línia estratègica 4. Benestar.
– Línia estratègica 5. Participació, voluntariat, cooperació i codecisió.
– Línia estratègica 8. Medi ambient i entorn sostenible.
– Línia estratègica 9. Territori.

Totes i cadascuna d’aquestes accions realitzades han estat sempre acompanyades de la
recerca de finançament i gestió de subvencions d’altres entitats provincials o de la
generalitat amb l’objectiu de poder-les dur a terme amb solvència econòmica.

3. TEMPORALITZACIÓ
L’inici d’aquest avantprojecte del futur Pla Jove de la Marina Alta s’inicià a partir de gener de
2020 i poc a poc anat ampliant camps d’acció al mateix temps que ha anat incorporant-se el
diferent personal tècnic de joventut dels pobles de més de 5000 habitants.
A data de la redacció d’aquest document, octubre de 2021, el personal tècnic del Pla de
Municipalització dels pobles de més de 5000 habitants ja està complet, sent l’última
incorporació aquest mateix octubre de 2021.
A més de les tasques ja realitzades i descrites en l’apartat anterior, es procedeix a
temporalitzar les tasques futures fins arribar al 2026, data que s’ha estipulat el final de la
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implementació i avaluació del futur Pla Jove Comarcal i en efecte els diferents Plans Joves
Municipals.
2022
Recull de les dades estadístiques de caràcter comarcal a les següents entitats:
– Hospital Marina Salut.
– LABORA
– CREAMA
– Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
– Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls.
– Policia
– Guàrdia Civil
…...
Realització de les enquestes a joves de 18 a 30 anys de la Marina Alta.
Realització de les enquestes a informadors i informadores claus de la Marina Alta
Codificació i anàlisi de totes les enquestes realitzades a joves.
Realització de Fòrums joves locals.
Realització del Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat.
Creació dels Grups de Corresponsals en Centres Educatius de Secundària.
Realització d’activitats formatives transversals per a el personal tècnic de la Marina Alta
que treballa en joventut.
Organització i gestió d’activitats comarcals d’oci i temps lliure.

2023
Realització del Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat.
Realització de Fòrums joves locals.
Implementació del Projecte de Corresponsals dels Centres Educatius de Secundària.
Redacció del Pla Jove de la Marina Alta.
Realització d’activitats formatives transversals per a el personal tècnic de la Marina Alta
que treballa en joventut.
Organització i gestió d’activitats comarcals d’oci i temps lliure.
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2024
Realització del Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat.
Implementació del Projecte de Corresponsals dels Centres Educatius de Secundària.
Implementació del Pla Jove de la Marina Alta
Realització d’activitats formatives transversals per a el personal tècnic de la Marina Alta
que treballa en joventut.
Organització i gestió d’activitats comarcals d’oci i temps lliure.
2025
Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat.
Implementació del Pla Jove de la Marina Alta
Implementació del Projecte de Corresponsals dels Centres Educatius de Secundària.
Organització i gestió d’activitats comarcals d’oci i temps lliure.
2026
Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat.
Avaluació del Pla Jove de la Marina Alta i informe final.
Implementació del Projecte de Corresponsals dels Centres Educatius de Secundària.
Organització i gestió d’activitats comarcals d’oci i temps lliure.
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