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ESTRATÈGIA PLA JOVE CANALS 2022-2026

ANTECEDENTS
La Joventut és l’etapa en què es forma la persona adulta que se serà en un futur; molts
estan en plena formació, d’altres entren al món laboral per primera vegada o volen
emancipar-se. Així mateix, han de poder prendre decisions lliurement i desenvolupar
projectes que tendisquen a donar resposta a les seues necessitats, inquietuds i interessos.
Aquestes fites que es donen en la joventut, es troben dins un context de dificultats que
fan que el jovent no siga capaç d’assolir-les per complet; per això és important que des
de les administracions s’assegure l’oportunitat, a tots els joves, d’aconseguir dur a terme
el seu propi projecte de vida.
També, es troben en una etapa en la qual, han de poder gaudir de la joventut i
desenvolupar-se dins del seu entorn social, per a això, és indispensable procurar que l’oci
responsable, activitats i tallers, estiguen a les seues mans.
És per això que, la intervenció dins l’àmbit juvenil adquireix una gran importància i es fa
necessari comptar amb polítiques de joventut que garantisquen l’existència de recursos,
serveis i entorns adequats, per tal de dur a terme tots aquells projectes que ajuden a
empoderar a la joventut.
Partim de la idea que les polítiques de joventut són polítiques transversals i no
exclusivistes, en la mesura que, en la majoria dels casos, afecten el desenvolupament del
conjunt de la població. Són polítiques de present, perquè actuen sobre les necessitats de
la joventut i també, són polítiques de futur, en la mesura que incideixen en la qualitat de
vida i els valors dels ciutadans que s’incorporen a la vida adulta.
La Constitució Espanyola de 1978, en el seu títol preliminar, estableix en l’article 9.2, que
“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat

de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguen reals i efectives; remoure els
obstacles que n’impedeixen o en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
Però, a més, l'article 48, assenyala que "els poders públics promouran les condicions per

a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social,
econòmic i cultural". En conseqüència, aquest tracta d'oferir una especial protecció a la
joventut i a les organitzacions en què s'integren per a propiciar, per la seua especial
situació en el procés vital, que el seu dret a la participació siga tan real i efectiu com el
de la resta de ciutadans.
A Espanya pot observar-se un notable desenvolupament i promoció del dret de
participació de la joventut i de, entre els drets socials, del dret a l'ensenyament i un
generalitzat aprofundiment en la protecció dels drets d'aquesta categoria social en la
qual ha incidit de manera especial la descentralització política de l'Estat, és a dir, el
desenvolupament de l'Estat Autonòmic.
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Aquesta descentralització la trobem en l’article 137 de la Constitució Espanyola, el qual
estableix que “l’Estat s’organitza territorialment en municipis, províncies i comunitats
autònomes”; les quals gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.
Per la seua part, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a norma
institucional bàsica, estableix els principis que regeixen la política social i econòmica al
territori valencià.
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 del
territori, 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 un element estratègic de
desenvolupament social. Per a aconseguir aquests objectius, cal que les polítiques de
joventut es dissenyen i s’executen de manera integral i transversal.
Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la normativa
bàsica de règim local i l’autonòmica que puga desenvolupar-la, dins de les seues
possibilitats, tenen atribuïdes, als efectes del que estableix la llei, diverses competències
en matèria de joventut; entre elles la de realitzar i aprovar, si és procedent, el pla
municipal de joventut.
Per a complir aquests fins en matèria de joventut, les entitats locals reben suport tècnic
i econòmic de l’administració de la Generalitat, mitjançant un pla de finançament
concertat amb les entitats locals.
Així, l’objecte d’aquesta estratègia és determinar les fases i la temporalitat a seguir per
tal de dissenyar i construir, el que serà el Pla Local de Joventut de Canals.
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JUSTIFICACIÓ
Un Pla Jove és una eina estratègica necessària per a garantir una implementació de les
polítiques de joventut adaptades a les necessitats específiques del territori i del col·lectiu
jove. En aquest es recullen els criteris, objectius, línies d’intervenció i propostes d’actuació
a partir de la diagnosi de la realitat juvenil, ja que és un document de i per als joves,
sense la seua veu no estaríem plantejant un document ajustat a la realitat juvenil.
A més, ens permet assolir la igualtat d’oportunitats dels i les joves en el desenvolupament
dels seus propis projectes vitals, afavorint l’arrelament de la població jove al territori i
potenciant el desenvolupament dels serveis que s’hi adrecen.
El Pla Local de Joventut de Canals 2022-2026, marca un punt de partida per iniciar les
polítiques juvenils i s’estableix com una eina de treball dinàmica i viva, que ens permetrà
respondre a les necessitats i demandes dels i les joves del municipi amb major eficàcia.
Es tracta d’un document on s’estableixen les línies d’actuació de l’àrea de joventut, tenint
en compte els principis rectors i directrius de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut:
Integritat en quant el pla intervé sobre totes les àrees de la vida de les persones joves.
Transversalitat perquè no solament la regidoria de Joventut treballa les polítiques de
joventut, sinó que altres regidories del consistori programen i actuen, de forma directa
o indirecta, sobre la població jove.
Proximitat per la mateixa dinàmica de treball de l’Ajuntament, ja que pot arribar a incidir
en major número de persones joves mitjançant accions que incidisquen directament en
aquestes.
Universalitat i igualtat per tal que arribe a totes i cadascuna de les persones joves del
municipi, per tal de salvaguardar la igualtat d’oportunitats i condicions.
Tanmateix, la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, estableix l’Institut Valencià de la
Joventut (en endavant IVAJ) com l’encarregat de coordinar la política de joventut en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Aquest, mitjançant l’Estratègia Valenciana de Joventut (en endavant EVJ), elabora i
proposa les polítiques juvenils, propiciant la coordinació i la cooperació entre
l’administració i la participació dels joves.
L’EVJ és l’eina de desplegament dels principis de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut
i defensa dels drets de la joventut, respon per tant, a la necessitat de donar acció a una
política de joventut que tinga capacitat d’incidir de forma efectiva en les condicions de
vida dels i les joves i, els done un paper en la presa de decisions, per tal que no es tracte
domés de polítiques transitòries, sinó d’afirmació del que s’anomena com condició
juvenil.
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Una de les línies d’intervenció que s’incorpora a l’EVJ, per tal d’elaborar el model on s’ha
de desplegar el futur de la política juvenil en la Comunitat Valenciana, és l’aposta per al
desplegament local de les polítiques de joventut, d’aquí, la necessitat que a tot el territori
de la Comunitat es dispose d’un Pla de Joventut. És a dir, d’un conjunt d’actuacions
plurianuals que han d’establir totes les mesures relatives als àmbits específics en matèria
de joventut.
Aquesta aposta per al desplegament local de les polítiques de joventut, està inclosa dins
del Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut de l’IVAJ, el qual aposta
pel Pla de finançament concertat amb les entitats locals com l’eina que garantirà el
desenvolupament de les polítiques juvenils des de la proximitat.
En aquest sentit, el municipi de Canals compta amb l’atorgament de la subvenció prevista
dins del Pla Concertat de Joventut 2019-2023 de municipalització de les polítiques
integrals de joventut, per a la contractació d’un professional de joventut per a l’any 2021,
amb funcions de planificació, coordinació i organització de les polítiques integrals de
joventut.
En conseqüència, des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Canals, en vista de
la carència d’un pla jove anterior sobre el qual avaluar resultats i establir millores, hem
iniciat el treball en aquest projecte totalment nou per tal d’establir un conjunt de mesures
o accions concretes, organitzar-les en el temps i estructurar-les per seccions; amb la
intenció d’aconseguir oferir una resposta eficient a les necessitats de la joventut del
municipi de Canals.
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MARC JURÍDIC
El Pla Jove és l’eina de plantejament de les polítiques de joventut de la Comunitat
Valenciana a nivell municipals, de forma pràcticament generalitzada, com a metodologia
d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació d’aquestes.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, assenyala en l’article 10.3 que “en tot

cas, l’actuació de la Generalitat se centrarà primordialment en els àmbits següents:
l’articulació de polítiques que garantisquen la participació de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural” i, en l’article 49.25 indica que la
joventut s’assenyala com a competència exclusiva de la Generalitat.
La norma jurídica que emmarca les accions en matèria de joventut a la Comunitat
Valenciana és la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques
Integrals de Joventut, la qual, en el seu article 35, estableix les competències que tenen
atribuïdes els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la
normativa bàsica de règim local i l’autonòmica, i dins de les seues possibilitats. Les
competències establertes són les següents:
a) Participar en la planificació en l’àmbit autonòmic de les polítiques juvenils i
impulsar les actuacions que es duguen a terme al municipi.
b) Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l’àmbit municipal, de
conformitat amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d’aconseguir els
objectius de la planificació global, establisca l’EVJ.
c) Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.
d) 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, de les associacions juvenils i les persones joves en general del seu àmbit
territorial.
e) Elaborar, si escau, 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.
f) Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació i
d’oci educatiu, d’acord amb les necessitats de la localitat.
g) Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la
infància, l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau,
dinàmiques de desigualtat.
h) Promoure la creació d’equipaments i espais públics per a la joventut.
i) Desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la
joventut del municipi.
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j)

Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la
prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit
associatiu juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut.
k) 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.
l) Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització d’estudis que siguen
d’interés per a la joventut.
m) Vetlar per la formació permanent dels seus empleats públics que gestionen
polítiques juvenils.
Per a complir els seus fins en matèria de joventut, les entitats locals rebran el suport
tècnic i econòmic de l’administració de la Generalitat, mitjançant el Pla Concertat de
Joventut 2019-2023 per a la Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut.
En aquest sentit, el contingut del Pla Local de Joventut de Canals 2022-2026, s’emmarca
i segueix les línies de planificació, disseny i acció que la legislació indica.
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PRINCIPIS RECTORS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
L’acció del món local té un paper destacat en l’EVJ, ja que aquest, està en contacte directe
amb les persones joves i pot detectar, més prompte, les seues necessitats i
problemàtiques; aquest fet garanteix una implementació de les polítiques de joventut
adaptades a les necessitats específiques del territori i també, disposa de la potencialitat
necessària per a garantir la igualtat d’oportunitats de les persones joves.
En aquest sentit, cal partir de la idea que cada municipi té unes dinàmiques que li són
pròpies i que ha de donar resposta a problemàtiques i necessitats juvenils diferents. Per
tal que l’acció del municipi complisca amb l’objectiu de les polítiques de joventut, l’EVJ
proposa uns principis rectors que conceptualitzen una manera d’entendre i de
desenvolupar-les. Aquests, aplicats en les diferents fases d’acció, ens permetran
augmentar la incidència i els resultats de la intervenció, millorar-la i avançar en la missió
de l’EVJ.
Des de l’inici, per al disseny d’aquest pla, s’ha de tindre en compte l’EVJ com a document
de partida per a formular els continguts estratègics i metodològics. Amb tot, el Pla Jove
de Canals 2022-2026 assumeix, i alhora defensa com a propis, els principis rectors de les
polítiques de joventut de l’EVJ, i també fa seus, els principis d’actuació establerts en la
Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut.
La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de Polítiques Integrals de Joventut, estableix en els
seus articles 3 i 4, els principis que han de regir les polítiques de joventut en la Comunitat
Valenciana i els drets que es reconeixen a les persones joves. L’EVJ és l’instrument
principal de desplegament d’aquests principis i una garantia per a la defensa explícita
d’aquests drets. Els uns i els altres han de ser presents de manera transversal en totes les
actuacions al fet que done lloc l’EVJ i s’han de tindre en compte com a argument decisiu
a l’hora d’establir prioritats i orientació quan es dissenye i es planifique la seua aplicació.
En l’EVJ es descriuen les cinc grans directrius per al desplegament de les polítiques
juvenils que incorporarem en el nostre pla, són les següents:
1. Integralitat, transversalitat i proximitat. L’espai de treball s’ha d’ocupar de tots els
àmbits que afecten la vida de les persones joves, adaptant-se a la realitat
territorial i articulant un sistema de coordinació transversal que atenga a una
atenció individualitzada i de proximitat, garantint l’equitat territorial, l’autonomia
personal i la vinculació personal al territori, generant així, un sentiment de
pertinença i de comunitat.
2. Perspectiva de gènere i feminismes. S’han de dissenyar les polítiques juvenils des
d’una mirada transversal que permeta afavorir una societat inclusiva, amb igualtat
d’oportunitats i amb el reconeixement de les diferències en l’exercici de plena
ciutadania de totes les persones joves.
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3. Participació, cooperació i codecisió. És important contemplar espais de
participació efectiva en funció de la voluntat, els interessos, les necessitats i les
capacitats de la joventut. Cal articular un discurs i una visió conjunta amb la
població jove, les associacions juvenils i els grups no formals.
4. Igualtat en la diversitat i solidaritat generacional. El treball des de la proximitat,
implica també tindre en compte la diversitat juvenil per tal d’adaptar-nos als
joves, des d’una mirada individualitzada, inclusiva i de foment de l’interés general.
Cal mostrar i fer present la diversitat en el disseny, la implementació i l’avaluació
de totes les polítiques públiques, incloent-hi així tota la diversitat cultural, de
gènere, sexual, afectiva, lingüística, estètica, territorial, ideològica, religiosa i
social.
5. Inclusió activa i efectivitat de drets. Totes i cadascuna de les propostes i
metodologies d’actuació s’han d’associar amb els drets de les persones joves, de
manera que la correcta aplicació de les actuacions planificades han de garantir
que els joves puguen exercir els seus drets de manera efectiva, amb igualtat
d’oportunitats i formant part, de manera activa, de la ciutadania.
Els drets que es recullen en la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i que, hem
d’associar al nostre pla són:
• Dret a l’autonomia personal.
• Dret a l’atenció, la promoció i l’educació.
• Dret a la participació i al ple exercici de la ciutadania activa.
• Dret a l’accés, amb garanties, a una ocupació de qualitat.
• Dret a l’emancipació.
• Dret d’accés a l’habitatge.
• Dret a la protecció social.
• Dret a la llibertat d’expressió i d’informació.
• Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats.
• Dret a una vida lliure de violències masclistes.
• Dret al reconeixement i el respecte de la identitat de gènere.
• Dret a aprendre les llengües oficials i a expressar-se.
• Dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió o creences.
• Dret a la mobilitat.
• Dret a la salut sexual i reproductiva, a la vida sana i a decidir sobre el
mateix cos, i també a l’educació per a la salut.
• Dret a l’esport i a l’activitat física.
• Dret a un entorn ambiental sostenible i saludable, i a la protecció davant
un entorn contaminat.
• Dret a l’accés gratuït i universal a Internet i a les tecnologies de la
informació i la comunicació.
• Dret a l’accés a la informació i a la transparència de les administracions
públiques.
• Dret al consum responsable i a la protecció com a consumidors.
• Dret a l’oci i el benestar.
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Tanmateix, en la construcció del pla, hem de tindre en compte les idees força de l’EVJ, és
a dir, els elements definiran i singularitzaran la política de joventut. Aquestes quatre idees
són:
I.

D’interlocució i vincle com la capacitat de construir i d’aplicar una política juvenil
aferrada a la realitat, i de, disseny d’aquesta, tenint en compte les necessitats,
opinions i preferències de la joventut. Existeix vincle quan les parts que es
relacionen aconsegueixen un grau de confiança mútua suficient per a dialogar,
discrepar i buscar acords per a cooperar.

II.

D’experimentació i aprenentatge, ja que, la joventut és un període essencial
d’adquisició de coneixements i aptituds necessaris per a la construcció del
projecte vital de cadascú i de proves successives per a intentar portar a la pràctica
els projectes que donen satisfacció als interessos individuals o col·lectius. Els
objectius bàsics de totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme seran
l’assoliment d’aprenentatges per totes les vies possibles.
L’apoderament fa referència al procés d’adquisició individual d’aptituds, habilitats
i coneixements per a fer front als reptes i dificultats de la societat actual. Una
persona jove empoderada és aquella que ha tingut l’oportunitat de prendre
decisions en llibertat sobre el seu projecte vital, després d’haver gaudit de vies de
formació i aprenentatge suficients, d’haver tingut accés normalitzat als serveis i
recursos públics adequats per a remoure els obstacles i superar les necessitats de
tipus social, cultural, econòmic i de gènere a les quals s’haja hagut d’enfrontar.
S’ha d’afrontar la transformació digital com un procés d’adaptació a noves
realitats socials en el qual, la tecnologia ens serveix com un instrument valuós per
a potenciar noves formes de relació i cooperació, facilitador del desenvolupament
comunitari i potenciador de la innovació. En aquest context, la incorporació
d’eines tecnològiques i el treball a través de la xarxa, facilita les relacions
horitzontals entre iguals, amplia les possibilitats de cooperació entre tots els
agents, ajuda a detectar i fer visibles les aptituds i el talent que tothom posseeix,
permet compartir coneixements diversos per a posar-los al servei de projectes
comuns i potencia la idea de l’esforç compartit.

III.

IV.
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REPTES I OBJECTIUS DEL I PLA JOVE DE CANALS
Els objectius estratègics i les línies principals d’actuació són el punt de partida de les
polítiques de joventut, a partir d’aquí, es podràn establir els objectius operatius que es
desplegaran en mesures d’actuació concretes.
Atenent a la descripció dels principis i eixos anteriors, establim la guia per ordenar el que
tenim i fem, així com, l’horitzó on volem arribar a curt, mig i llarg termini; mitjançant els
objectius generals del Pla Local de Joventut de Canals, els quals van enfocats a:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Realitzar el diagnòstic de la realitat juvenil del municipi.
Establir conclusions i propostes d’acció referides a la realitat dels joves extreta en
el diagnòstic.
Oferir assessorament i informació juvenil a partir del diagnòstic jove.
Involucrar als serveis i les àrees municipals dins del disseny del pla.
Mantindre un contacte directe amb les entitats privades i públiques relacionades
amb la joventut com a font d’informació i desenvolupament per al disseny del
pla.
Aplicar els principis de l’Estratègia Valenciana de la Joventut, fomentant
l’apoderament dels joves.
Detectar les necessitats i demandes del col·lectiu jove, per a desenvolupar i
integrar propostes d’acció i atendre les necessitats detectades de manera realista
i visible.
Apropar la informació sobre els diferents recursos i serveis juvenils mitjançant
recursos de comunicació, informació, orientació i assessorament. Així com, de
l’oferta de la Xarxa Jove i l’IVAJ, que responguin a les demandes i propostes dels
joves.
Fomentar la participació de la joventut en l’elaboració de les polítiques locals de
joventut.
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METODOLOGIA, FASES I TEMPORALITZACIÓ
Metodologia
Per tal de desenvolupar el pla, és necessari emmarcar amb quines eines ho farem, com
treballarem. Fins ara hem definit els objectius, les mesures prioritàries i els principis
rectors expressats en l’EVJ que emmarquen com ho farem.
El Pla Local de Joventut de Canals se sustenta en el coneixement de la realitat dels joves
del municipi a través de diversos mitjans i l'establiment de vincles, per a detectar les
necessitats i promoure els recursos necessaris, amb la finalitat d'iniciar projectes que
incidisquen directament sobre aquestes demandes. Per això la part participativa i
col·laborativa dels joves i de persones de referència que treballen amb joves, és tan
important en aquest Pla. Fent partícips als joves en el desenvolupament d'aquest,
facilitarem que s'involucren i l'incorporen com un projecte per a ells, que al cap i a la fi
és del que es tracta.
Aquest model de treball participatiu, el desenvoluparem prenent com a referent, les
directrius de l’EVJ, on exposa clarament que, "en el model de política de joventut es

reserva a l'Administració l'obligació essencial de posar a disposició recursos humans
destinats a conéixer a les persones joves, a relacionar-se, a establir vincles, a acompanyarles i a ajudar-los en qualsevol circumstància." Com hem indicat en la justificació d’aquest
document, l’Ajuntament de Canals compta amb l’atorgament de la subvenció prevista
dins del Pla concertat de joventut 2019-2023 de municipalització de les polítiques
integrals de joventut, per a la contractació d’un professional de joventut l’any 2021, amb
funcions de planificació, coordinació i organització de les polítiques integrals de joventut.
Amb tot això, la regidoria de Joventut, vol treballar amb el i la jove, amb
corresponsabilitat i capacitat de decisió conjunta i, si pot ser, arribant al major nombre
de joves del municipi. En parlar de participació, entenem que té diferents fases que venen
determinades per l’edat, la implicació en activitats i la xarxa social que es tinga. Per això,
es potenciarà de la mateixa manera, la relació a través de xarxes socials, mitjançant els
canals oficials dels quals disposa l’Ajuntament de Canals.
Hi ha d’haver un seguiment constant, amb una voluntat d’innovació, inclusió i integralitat
que permeten l’adaptació dels projectes a les realitats que puguem anar detectant.
Els conceptes d’interdepartamentalitat, interinstitucionalitat, transversalitat i treball en
xarxa; a poc a poc van formant part del nostre dia a dia sense que ens adonem. Cal
recollir-ho i entendre que treballant com un tot amb els joves, és quan podrem detectar
millor les necessitats presents o emergents i articular respostes conjuntes per a fer-hi
front.
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Creiem que ha d’existir una manera de treball fluida, bidireccional i transparent siga quina
siga l’esfera a què ens referim, ja siguen els mateixos joves, altres departaments o altres
institucions. Entendre els diferents ritmes de cadascú i saber-los coordinar per intentar,
amb la visualització, la comunicació i la integració, assolir els objectius marcats.
Aquest treball coordinat i en xarxa, ens permetrà estar al dia de la globalitat de la realitat
juvenil i servirà d’ajuda, per a anar adequant, de manera flexible, les nostres accions en
matèria de joventut sense perdre de vista els objectius de base i coherència del Pla.

Fases
Per a l’elaboració d’aquesta planificació plurianual d’intervencions que és el Pla Jove, és
imprescindible que hi haja diverses fases.
Principalment, establim dues parts diferenciades del pla: la fase de diagnòstic i la fase del
Pla Jove. És important aquesta distinció, sobretot, per a diferenciar aquests dos moments
de treball per a la consecució d’un document útil, realista i ajustat a les possibilitats i
competències de l’Ajuntament.
1) Fase de diagnòstic
El desenvolupament de les polítiques de joventut passa, en primer lloc, per un bon
coneixement de la realitat concreta en què ens trobem, per tal de prioritzar els àmbits
d’actuació, els objectius i les estratègies que es voldran portar a terme en matèria de
joventut, però també passa per la participació activa dels joves en la presa de decisions.
Aquesta fase comptarà amb un document propi que inclourà la informació i els resultats
que podrem recopilar en les dues parts que aquesta es divideix.
Per una banda realitzarem l’anàlisi de la realitat; mitjançant entrevistes a personal tècnic
i polític, recollida de dades estadístiques, recursos i serveis per a joves, entrevistes a
responsables de recursos juvenils i informadors/es clau i entrevistes a joves. Aquest
treball ens permetrà conéixer clarament el context, els recursos, els serveis... disponibles
per a la gent jove del municipi, així com les necessitats i els interessos d’aquests.
D’aquesta manera podrem detectar les necessitats i les millores a proposar en el Pla.
De l’altra, treballarem els processos participatius mitjançant els Fòrums Joves, on
mostrarem els resultats de l’estudi quantitatiu resultant de l’anàlisi de la realitat i podrem
debatir sobre ells amb la joventut de Canals, amb l’objectiu d’establir propostes de
polítiques de joventut que es puguin realitzar a l’àmbit municipal i la viabilitat d’aquestes.
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2) Fase del Pla Jove
En aquesta fase, recollirem totes les intervencions que volem portar a terme al nostre
municipi basades en els resultats de l’anàlisi de la realitat de la fase de diagnòstic i
lligades als principis establerts que han de regir l’elaboració del Pla Jove.
La primera part d’aquesta fase és l’elaboració i redacció del document del Pla Jove, on
establirem les línies estratègiques, plasmarem en forma de mesures aquells aspectes que
requereixen millores i dissenyarem les intervencions més adequades i viables a les
necessitats detectades en les fases anteriors.
Quan aquest document sigui aprobat en Ple per l’Ajuntament, seguirem en la fase
d’implementació, en la qual posarem en marxa totes les mesures plasmades en el pla.
Tenint en compte que estem dissenyant un document amb vigència per a quatre anys,
cal atendre i posar especial atenció a l’última de les fases, l’avaluació del pla. L’avaluació
constitueix una activitat sistemàtica i contínua integrada dins dels processos
socioeducatius, avaluar significa proporcionar la màxima informació a les persones
destinatàries dels programes planificats, per millorar els processos, reajustar els objectius
i revisar el pla.
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Temporalització
Per a dur a terme aquest treball, establim una temporalització que ens permetrà desenvolupar les tasques a realitzar d’una manera més acurada.

FASES D’ELABORACIÓ DEL PLA JOVE DE CANALS (2021-2022)
FASE DE DIAGNÒSTIC
TEMPORALITZACIÓ
ANÀLISI DE LA REALITAT
Dades estadístiques
Entrevistes a personal tècnic i polític
Entrevistes a responsables de recursos,
informadors/es clau i població jove

Resultats a desembre 2021 – gener 2022
Resultats a desembre 2021 – gener 2022
Resultats a febrer – març 2022

PROCESSOS PARTICIPATIUS
Fòrum Jove

Realització en abril – maig 2022

ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DE LA FASE DE DIAGNÒSTIC

Maig 2022

ELABORACIÓ DEL PLA
Disseny de les intervencions
Redacció del Pla

Juny 2022
Juny – Juliol – Agost 2022

APROVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PLA JOVE

Septembre – octubre 2022

PLA JOVE

AVALUACIÓ DEL PLA

D’octubre 2022 en endavant
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