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PLA D’ACCIÓ 21/25 

EIX TERRITORI I MEDI AMBIENT 
  

01. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS 

1. Creació de noves aules d’estudi i de sales grupals amb horaris diaris i estacionals 

adaptats als cicles de la població estudiant i millora de les existents 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Aquesta proposta és una demanda dels i les joves que s’arrossega des d’anys arrere davant de 
la falta de resposta de la corporació per a solucionar un problema que radica en el fet que les 
instal·lacions públiques per a l’estudi són insuficients per a donar cabuda al nombre d’usuaris 
que compon el col·lectiu d’estudiants a la nostra ciutat. 
El que l’assemblea de joves planteja gira entorn de la idea de crear nous espais d’estudi i per al 
treball en grup i adequar els ja existents a les necessitats de la gent jove. Es considera 
necessari revisar els horaris diaris i que en uns certs períodes de l’any es mantinga un horari 
ininterromput, així com obertes també els diumenges, per exemple, en èpoques d’exàmens de 
batxillerat i universitat. 
Quant a la demanda de sales grupals fa referència a la necessitat de generar espais 
multifuncionals on els joves puguen fer uns certs treballs grupals sense molestar la resta 
d’estudiants. 
S’hauria de treballar en la línia de generar espais polivalents, diàfans i flexibles, que s ’adapten 
als canvis constants que es produeixen i a les noves tecnologies. 
  
Pel que fa a la sala d’estudi del Casal Jove, els i les joves demanen que s’establisca un horari 
estable, ja que és una sala polivalent i a vegades no està disponible com a sala d’estudi quan 
és sol·licitada perquè s’estan realitzant un altre tipus d’activitats. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre d’espais/sales generats 
Nombre de persones usuàries adolescents i joves 
Observació del grau d’ocupació de les sales en diferents horaris 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea Arxius i Biblioteques 
REGIDORIES COL·LABORADORES: Àrea Manteniment + Àrea Informàtica 

  

  

  

 

 

 

 



2. Millora dels serveis que s’ofereixen a les biblioteques públiques i sales d’estudi: wifi, 

màquines de menjar, aigua, café, més endolls, calefacció 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Directament lligada a la proposta anterior, es considera també necessari un increment en els 
serveis que ofereixen les biblioteques públiques i sales d’estudi, on les persones disposen de 
màquines de café, aigua, refrescos i snacks, fins i tot alguna sala per a calfar menjars en les 
pauses que es realitzen durant les hores que passen estudiant. 
També fan referència a la millora de la connexió a la xarxa wifi gratuïta i ampliació del límit 
d’hores per al seu ús, així com la instal·lació de més endolls a la xarxa elèctrica per a la 
possible utilització de noves tecnologies. Respecte a xarxa wifi pública també es proposa 
ampliar-la a altres zones del municipi com serien places, altres equipaments municipals, zones 
esportives i altres espais d’oci. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Quantitat de màquines instal·lades 
Ampliació hores wifi 
Zones noves wifi 
  
PRESSUPOST: Baix / Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: 
Àrea Arxius i Biblioteques + Àrea de Manteniment + Àrea d’Informàtica 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



3. Habilitar més llocs de trobada pública, com ara places i parcs, amb mobiliari adaptat a 

les necessitats i hàbits de la joventut, atenent la seua manera de relacionar-se 
  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Aquesta proposta respon a la necessitat dels i les joves de relacionar-se en parcs i espais 
públics, utilització més accentuada a causa de la pandèmia generada per la COVID-19 i les 
recomanacions de relacionar-se en espais públics per a evitar la propagació de la pandèmia. 
Tampoc és que es tracte d’una proposta innovadora sinó que ha de respondre a un model 
estratègic de ciutat sostenible que aposte per la posada en valor i utilització de l’espai públic 
com bé comú, com a espais actius de trobada i interacció i que promoguen la socialització de la 
seua ciutadania, generant espais agradables i assegurances. 
Instal·lació de nou mobiliari urbà en els espais comunitaris, on joves i la població en general 
gaudisquen de la seua ciutat: col·locació de bancs enfrontats o en semicercle que faciliten la 
comunicació, sostres per a protegir-se de la pluja i el fred, introducció de taules i bancs per a 
fer pícnic, com ja existeixen en algunes zones del municipi. 
  
En termes generals es tracta de generar espais i parcs urbans, habitables, saludables i 
funcionals, que siguen compatibles i estiguen adaptats per a l’ús i gaudi tant de la població jove 
com d’altres col·lectius. 
Cal destacar l’estudi sobre els parcs i places públiques del municipi que estan realitzant els 
grups de participació de xiquets, xiquetes i adolescents, emmarcat en l’actual II Pla d’Infància i 
Adolescència (PLIA 2020-2025) de l’Ajuntament de Sagunt i impulsat per la Regidoria 
d’Infància i Joventut, “Disseny d’un espai públic”. 
  
També hi ha entre la població juvenil una certa percepció i preocupació quant a la falta de 
neteja i el manteniment de parcs públics i voreres. La proposta en aquest sentit inclouria 
l’ampliació del nombre de papereres i que aquestes permeteren la separació de residus 
afavorint la conservació del medi ambient. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Quantitat de bancs i taules instal·lats en parcs 
Consulta al col·lectiu dels llocs adequats 
Nombre de papereres noves 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Manteniment + Àrea d’Urbanisme + Àrea de Medi 
Ambient 
  

  

  

 

 

 

 



4. Millorar l’enllumenat en zones i parcs molt foscos habitualment transitats i ampliar la 

seguretat en zones utilitzades per a l’esport lliure o reunió 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 

  
DESCRIPCIÓ: 
És detectada entre el col·lectiu de joves la preocupació per la inseguretat ciutadana i la 
necessitat de sentir-se i moure’s segurs i segures pel seu municipi; posen l’accent 
principalment en la falta d’il·luminació d’alguns espais en els quals es practica l’esport lliure i 
unes altres zones de reunió, com el parc del Triangle Umbral, uns dels pulmons verds de la 
nostra ciutat. 
En el Diàleg amb l’Ajuntament sobre Territori i Medi Ambient també es referencia per part de 
les joves la inseguretat que els genera desplaçar-se per la Senda Blava, sendera que uneix 
Canet d’en Berenguer i el Port de Sagunt a causa de l’escassa il·luminació. Ací la problemàtica 
radica en el fet que en ser un espai natural la legislació no permet la col·locació d’uns certs 
elements que no siguen naturals ni la il·luminació artificial. 
Es fa explícita la proposta d’augmentar la presència de patrulles de policia en parcs i espais 
públics utilitzats per a l’ús social juvenil. 
  
Es posa de manifest l’interés del col·lectiu pel medi ambient i proposen la reducció del consum 
d’energia en zones poc transitades per la ciutadania, instal·lant algun tipus d’enllumenat més 
sostenible, amb sensors de moviment que fan encendre les llums automàticament quan es 
detecta la presència de persones, la qual cosa estalviaria en energia al mateix temps que 
proporcionaria una il·luminació adequada quan fora necessari. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de zones/parcs millor il·luminades 
Canvi d’il·luminació en zones concretes 
Realització d’enquestes sobre seguretat 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Curt / Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Manteniment + Àrea de Policia 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



5. Creació de nous espais que fomenten la pràctica d’activitats esportives urbanes 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
La creació de noves pistes de patinatge o zones delimitades per a aquest fi així com el 
manteniment i la millora de les que ja existeixen a la localitat és una demanda manifesta entre 
la joventut. 
Hi ha un visible augment per l’afició a esports que fins ara eren minoritaris o no comptaven amb 
un significatiu nombre de practicants i en l’actualitat són cada dia més persones les que 
practiquen aquest tipus d’esports i a la nostra ciutat no es donen les condicions per a practicar-
los amb total seguretat. 
En els últims anys és completament habitual trobar-nos pels carrers amb persones joves 
patinadores, gaudint d’aquesta pràctica a l’aire lliure, gràcies al fet que comptem amb un dels 
millors climes d’Espanya. 
Són diverses les iniciatives que s’han posat en marxa al llarg de tot el territori nacional en 
aquest sentit, pistes de patinatge, skate parks, pakour parks, amb un elevat grau d’acceptació i 
èxit per part de la societat. 
  
Amb la creació de zones a aquest efecte se’ls apartaria dels possibles perills als quals 
s’enfronten a l’hora de realitzar els entrenaments pels carrers de la ciutat o en zones que no 
són adequades per a això, a més de fomentar la cultura de la sostenibilitat, la igualtat, hàbits de 
vida saludable que ens acosten benestar social de la ciutadania en general. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’intervencions de millora i manteniment 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
Creació d’algun espai per al patinatge, parkour park o skate park 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Manteniment + Àrea d’Esports + Urbanisme 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 



6. Creació d’una piscina municipal recreativa a l’aire lliure al nucli del Port de Sagunt 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
D’entre la població jove del Port sorgeix la proposta de creació d’una piscina recreativa a l’aire 
lliure per a l’ús i gaudi de la població, equiparant tots dos nuclis quant a espais i instal·lacions 
municipals per a l’oci en període estival. Una piscina municipal amb preus assequibles per a la 
població jove que no disposa de recursos econòmics propis i bons familiars, que faciliten 
l’accés a tots els segments de la població. 
Si bé cal dir que, com el mapa de recursos municipals indica, el municipi disposa de tres 
piscines esportives, una al nucli de Sagunt i dues al nucli del Port, amb major densitat de 
població, i una piscina pública d’ús recreatiu al nucli de Sagunt, oberta en període estival. 
  
Cal destacar l’existència d’1,2 quilòmetres de platja al nord-est del port marítim, la qual cosa 
dota el municipi d’un espai natural i obert per a la ciutadania. 
  
En els diàlegs de validació de propostes amb personal polític i tècnic de la corporació, van 
informar que actualment no està contemplat en el Pla d’Ordenació Urbanística de la dotació al 
municipi d’una altra piscina a l’aire lliure perquè es considera que existeixen recursos suficients 
en aquest sentit, la seua construcció és de molt alt pressupost i existeixen unes altres prioritats, 
donada la quantitat d’instal·lacions existents sobre aquest tema en relació amb la població 
actual. 
Els joves manifesten que entenen que aquesta proposta no seria de prioritat alta. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Creació de piscina a l’aire lliure al Port 
Nombre de persones usuàries adolescents i joves 
Nombre de bons descompte emesos 
  
PRESSUPOST: Molt Alt 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea d’Urbanisme + Àrea d’Esports 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



02. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DEL MEDI AMBIENT 
  

7. Programar accions de sensibilització, acostament i posada en valor dels espais 

naturals locals 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
De l’assemblea de joves sorgeix la proposta de posar en valor i donar a conéixer el patrimoni 
natural que hi ha al municipi amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable i potenciar el 
respecte de la ciutadania pel medi ambient, per tal de crear un vincle entre la població urbana i 
l’entorn natural del municipi. 
  
Com a exemple d’accions a fomentar, cal apuntar que els grups de participació del 
Departament d’Infància i Joventut van organitzar una jornada veïnal de reivindicació, neteja i 
reforestació del riu Palància: 
Per a fer possible aquesta activitat es va comptar amb la col·laboració de la Regidoria de Medi 
Ambient, IES de Sogorb, Centres d’Estudis Mediambientals, Associació Ecologista Agró, SAG i 
l’Ajuntament veí de Canet d’en Berenguer. 
Aquests grups de menors, adolescents i joves del Casal Jove, DINAKIDS, HR Jove i 
Corresponsals, van presentar un manifest amb el desig que aquesta fora una acció entre 
moltes per a cuidar i protegir el riu Palància. “Un patrimoni natural de tots i totes i un 
ecosistema essencial per al benestar i la salut col·lectiva.” Prèviament aquests grups havien 
realitzat una llarga anàlisi i treball de camp per a conéixer el riu i saber quines són les seues 
necessitats i quines accions poden millorar la seua qualitat mediambiental, de manera que així 
van aprendre a mirar-lo d’una altra manera, amb una mirada còmplice que els fa veure-ho com 
un gran pulmó verd que alleuja el cost que provoca viure en una ciutat industrial i agrícola. 
Aquest riu és un ecosistema vital per al nostre benestar i està ple de vida, no sols ple de flora i 
fauna sinó també de gent que el gaudeix fent passejos, fent esport o amb bicicleta. 
Però al seu torn també ho observen des d’una mirada preocupant perquè necessita amb 
urgència d’una actitud més responsable, menys nociva i amb plans de manteniment, per la qual 
cosa van fer una crida a la corresponsabilitat de les administracions i la ciutadania en la cura 
del territori i paisatge del seu municipi. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre d’accions d’acostament i reivindicació d’espais naturals 
Nombre d’accions de conservació i neteja de riu, platja… 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Medi Ambient + Àrea de Joventut + Àrea 
d’Urbanisme + Àrea de Manteniment 

  

  
  
 

 

 

 

 
 



8. Naturalitzar, embellir i depurar el mitjà urbà amb la introducció de cobertes vegetals i 

jardins verticals 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
De l’assemblea de joves, conscienciada pel medi ambient i que aposta per ciutats cada dia més 
sostenibles, sorgeix la proposta d’introduir en alguns edificis cobertes i jardins vegetals, com a 
element essencial de naturació urbana, amb models que garanteixen la sostenibilitat i funcions 
de l’estructura dels edificis amb un manteniment mínim. 
Són diversos els beneficis de les cobertes verdes i jardins verticals que capturen el CO2 dels 
cotxes i emissions de xemeneies, en rebre les radiacions del sol aïllen tèrmicament l’edifici que 
l’alberga estalviant energia tant per a calfar-lo a l’hivern (la coberta emmagatzema la calor) com 
refrigerar-lo a l’estiu (la coberta reté la calor i no passa a l’edifici), aïllen també acústicament, 
afavoreixen la biodiversitat de l’entorn i milloren la percepció del ciutadà. Exemple de jardí 
vertical a la façana de Caixa Fòrum-Madrid; jardí vertical i terrat verd a Elx, Alacant i dos jardins 
que hi ha al nostre municipi, al nucli de Sagunt 
Segons estudis psicològics, les cobertes vegetals milloren la percepció de l’entorn per part de 
l’ésser humà, redueix l’estrés, cosa que augmenta el seu estat d’ànim, el fa més positiu i estar 
més relaxat. 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre nou de jardins verticals o cobertes vegetals 
Nombre d’intervencions de millora i manteniment 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Manteniment + Àrea de Medi Ambient 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
 



9. Habilitar espais públics per a fer horts urbans gestionats per joves 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Els i les joves proposen que es continue donant continuïtat a la realització de convocatòries per 
a la concessió d’horts urbans, valorant-se la possibilitat d’ampliar a altres zones del nucli del 
Port de Sagunt, com podrien ser els camps de Menera o els terrenys situats darrere del centre 
comercial L’Epicentre. 
  
Actualment el Consell Agrari disposa de 140 parcel·les per a horts urbans, de les quals 120 
estan adjudicades i en queden altres 20 per a la següent convocatòria de concessió demanial 
d’horts urbans. Les parcel·les tenen una extensió aproximada de 90 m² i estan situades al 
polígon 88 del Macrosector VII, al costat del Bosc dels Xiquets, al Nord del polígon SEPES, del 
qual està separat per l’avinguda Albert Einstein. 
Aquest tipus de procediments, concretament el que regula l’ordenança de l’Ajuntament de 
Sagunt, permet a les persones interessades gaudir d’un hort urbà durant dos anys, prorrogable 
per un altre any més. Les concessions són gratuïtes, sense perjudici de les despeses que 
ocasione el manteniment, la conservació i la reposició dels elements d’ús comú, que seran a 
càrrec de les persones autoritzades per a l’explotació dels horts, a més de les despeses 
d’aigua per al reg i assegurances. Aquestes persones seran les responsables de l’abonament 
del preu públic per la prestació dels serveis de proveïment d’aigua per al reg dels horts urbans 
municipals, així com uns altres que es contracten, com ara l’assegurança de les instal·lacions, i 
de manteniment dels elements d’ús comú regulats en l’ordenança. 
Les persones autoritzades a explotar l’hort urbà es comprometen a desenvolupar l’activitat 
agrícola dins dels límits assenyalats per a la parcel·la assignada, fent un bon ús en tot moment 
de l’espai, acatant el funcionament i les normes que el regulen d’acord amb el que disposa 
l’autorització demanial i les normes d’ús que s’estableixen en l’ordenança municipal.  
Per a una millor promoció d’aquesta mena d’actuacions es podrien organitzar tallers de 
formació per al cultiu i atencions dels horts i donar-los una adequada difusió. 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de terrenys nous habilitats per a horts urbans 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Consell Agrari + Àrea de Medi Ambient 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 



03. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DEL TRANSPORT 

10. Millorar la xarxa de transport públic i connexió internuclis així com amb la resta de 

municipis de la comarca del Camp de Morvedre  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 

Proposta de millora dels mitjans de transport públic entre tots dos nuclis poblacionals, sobretot 
de cara al cap de setmana i en horaris nocturns perquè la població que no dispose de vehicle 
privat puga desplaçar-se, sobretot a zones d’oci i platja. 

Es considera necessària també la revisió dels preus dels bitllets, l’aplicació de descomptes a 
famílies nombroses, així com les tarifes a joves i l’ampliació del període de validesa dels bons a 
trimestrals o anuals, ja que actualment caduquen als 60 dies. 

Es destaca la pràcticament inexistent xarxa de transport públic que connecte amb la resta de 
municipis que conformen la comarca del Camp de Morvedre, de manera que molts i moltes 
joves queden aïllats en aquestes poblacions rurals i menys habitades, i això minimitza les 
seues possibilitats de desenvolupament i relació social i resta al seu torn possibilitats a la 
població jove de la ciutat de Sagunt, més urbana i industrial, a desplaçar-se a conéixer els 
pobles del territori i entorns naturals que conformen la seua pròpia comarca. 

Així mateix es considera necessari ampliar la informació sobre horaris i recorreguts de les línies 
introduint panells electrònics amb informació periòdicament actualitzada, ja que la que s’ofereix 
a les parades a vegades no està vigent. 

En termes generals es demana la millora del servei per l’empresa adjudicatària i caminar cap a 
un model de transport i connexió eficient que responga de manera real a les necessitats de la 
població usuària. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de reunions entre Mobilitat i l’empresa adjudicatària 
Introducció d’una ruta intercomarcal periòdica 
Nombre de panells informatius digitals instal·lats en les parades 
Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



11. Transport públic i connexió amb València 

Un dels temes recurrents entre la població jove són els problemes de transport que té el 
municipi a l’hora de desplaçar-se a València en transport públic, sobretot a continuar els estudis 
universitaris, que consideren que el servei d’autobús que ofereix l’empresa adjudicatària és 
deficitari, i apunten que puga ser a causa de l’exclusivitat d’aquest. 

Reclamen més freqüència de pas en hores punta els dies laborals, sobretot coincidint amb els 
horaris d’entrada i eixida dels centres universitaris, que al seu torn coincideixen amb horaris de 
jornades laborals, i entre estudiants i persones treballadores se satura el servei i no s’ofereix en 
condicions de qualitat: “A vegades hem viatjat drets des de València al municipi de Sagunt, en 
condicions de total inseguretat”. 

També es proposa que s’instal·len amb urgència marquesines a les parades de l’avinguda 
Blasco Ibáñez-Facultats i al Politècnic i que s’amplie la freqüència d’horaris els caps de 
setmana en horari nocturn perquè la població tinga l’oportunitat, si no disposa de vehicle privat, 
de desplaçar-se i gaudir de les opcions d’oci que ofereix la capital.  

En definitiva, que es revise la flota en general, es milloren les condicions d’accés, horaris i 
freqüència de pas, oferint un servei de qualitat que la població usuària es mereix. 

És prioritari que des de l’Àrea de Mobilitat s’establisca una coordinació i derivació de propostes 
a l’Autoritat Metropolitana de Transport de València (AMTV), l’adhesió a la qual es va 
formalitzar el 2018, que és qui té la competència en la matèria i sobre aquest tema, informen 
els i les representants municipals responsables de l’esmentada àrea, en els diàlegs mantinguts 
amb joves, que totes les propostes que s’escapen de la competència municipal seran derivades 
i es realitzarà un seguiment de les accions implementades. 

L’assemblea de joves al seu torn reivindica que s’estudie la viabilitat d’ampliació de la línia 3 de 
Metrovalència, Rafelbunyol, fins al nucli del Port, per pal·liar així molts problemes de 
comunicació manifestats per la població i millorar-ne la connexió amb la capital. 

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de reunions entre Mobilitat i l’empresa adjudicatària 
Nombre de reunions amb l’AMTV 
Millora i increment de la flota en la seua connexió amb València 
Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal + Autonòmica + Empresa 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat + Autoritat Metropolitana 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



12. Creació d’una línia que permeta la connexió al campus universitari de Burjassot  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Aquesta és una demanda concreta del col·lectiu de població universitària que es desplaça 
diàriament a cursar els estudis al Campus Universitari de Burjassot, els quals manifesten la 
necessitat que es millore la connexió amb aquest municipi, ja que segons està traçat el 
transport públic en l’actualitat els obliga a realitzar transbords, amb la pèrdua de temps 
d’espera que això representa. 
  
Es proposa també com a alternativa a la creació d’una línia nova la implementació d’una 
experiència pilot instaurant un autobús llançadora des de la nostra localitat fins al municipi de 
Rafelbunyol i d’allí poder connectar amb la línia de metro fins al campus universitari. 
Des d’una visió integrada es proposa també la revisió i inclusió de tarifes integrades per a la 
realització dels transbords bus-metro-tren, i adequar els preus al poder adquisitiu dels 
potencials usuaris. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Creació de línia directa el Port-Sagunt-Campus Burjassot 
Experiència pilot autobús llançadora Rafelbunyol connexió metro 
Enquestes per a valorar la satisfacció de les persones usuàries 
  
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Autonòmica + Municipal + Empresa 
REGIDORIA RESPONSABLE: Autoritat Metropolitana + Àrea de Mobilitat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



13. Incloure el nucli del Port de Sagunt en el servei de rodalia de Renfe 

ORIGEN PROPOSTA: Diàlegs amb l’Ajuntament “Territori i Medi Ambient” 
  
DESCRIPCIÓ: 
És present en el debat públic la connexió del Port de Sagunt amb el tren de rodalia, incloent 
aquest nucli poblacional en el servei de rodalia de RENFE, aprofitant l’antiga via de tren 
existent, des de fa anys en desús. Proposta que sorgeix dels joves però que també és una 
demanda existent en la resta de població, es planteja com una intervenció important per a 
donar solució als problemes de comunicació entre els nuclis. Per a dur a terme aquest procés 
seria imprescindible i necessària la coordinació de competències administratives, ja que es 
tracta d’una competència ministerial i la seua implementació comportaria una reducció dels 
problemes associats a la distribució urbana i territorial del municipi. 
També cal dir que en l’actualitat els veïns i veïnes del Port de Sagunt es veuen obligats a 
utilitzar el servei d’autobús, en el cas de no disposar de transport privat, per a poder arribar al 
nucli de Sagunt i connectar amb el servei de tren. 
“És necessària una coordinació d’horaris entre els autobusos que arriben a l’estació de tren de 
Sagunt amb els trens que es dirigeixen en direccions com Castelló i València, almenys mentre 
no siga real aquesta inclusió del Port de Sagunt en l’itinerari de trens de rodalia, evitant així 
temps innecessaris d’espera.” 
Coneguda aquesta problemàtica, es constata des de l’àrea de Mobilitat Urbana que la 
modificació del servei realitzada el mes d’abril d’enguany, en reunions mantingudes amb 
l’empresa AVSA, entre altres temes, ha tingut per objecte la coordinació horària amb els 
vigents horaris de trens de rodalia RENFE. 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de reunions de coordinació entre administracions 
Estudi de viabilitat 
Execució de l’obra 
Reunions de Coordinació Mobilitat + empresa adjudicatària servei d’autobús 
  
PRESSUPOST: Molt alt 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Estatal 
REGIDORIA RESPONSABLE COORDINACIÓ: Àrea de Mobilitat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



04. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT URBANA 

14. Millorar l’existent connexió del carril bici entre Sagunt-el Port i ampliar-ne trams 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + comissió tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
El carril bici del municipi ha de ser millorat, ampliat i adequat a les necessitats actuals de la 
població que l’utilitza. Es fa manifest que actualment no respon a les expectatives de la 
població jove, per diverses raons: o no connecta amb les zones utilitzades per ells i elles, 
centres formatius i educatius, zones esportives, zones d’oci, platja o es troba en mal estat per a 
una adequada i segura circulació. 
Aquesta situació fa recurrent la insistència de proposar, per part d’aquest col·lectiu, d’un 
entramat de carril bici al municipi que permeta el desplaçament entre els diferents nuclis urbans 
i que al seu torn amplie les interconnexions entre espais freqüentats per ells i per elles, 
instaurant així un model de mobilitat urbana més sostenible i eficient, apostant per la bicicleta 
com a manera de transport, on el trànsit estiga apaivagat en la mesura que siga possible. 
A pesar que es valora positivament l’existència del carril bici al municipi, les deficiències i el 
manteniment d’aquest són qüestions que minven la seua eficiència i moltes persones que 
l’utilitzaven han deixat de fer-ho. Per això cal insistir que es considera prioritari que el carril s’ha 
de dotar d’un manteniment regular, que permeta una major utilització i major seguretat per als 
seus usuaris i usuàries, a més d’incloure una senyalització apropiada, i altres infraestructures 
necessàries. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de trams ampliats urbans i interurbans 
Nombre d’intervencions de manteniment 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea Mobilitat Urbana + Àrea Manteniment 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



15. Permetre la circulació de bicicletes pel passeig de la platja en època no estival 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: El passeig marítim de la platja no contempla l’ús de mobilitat que no siga 
exclusivament per als vianants, per aquest motiu els i les joves sol·liciten que, en època no 
estival, es puga utilitzar la circulació de bicicletes, la qual cosa repercutirà en un augment i 
gaudi de l’ús del passeig durant tot l’any. 
El grup de joves entén com a idònia la norma de no circulació de bicicletes en època estival, ja 
que es tracta de moments de gran aglomeració de persones en aqueix espai i que podria 
afectar el turisme de la zona. 
No obstant això, consideren que, en períodes no estivals en els quals el passeig marítim es 
converteix en un espai idoni, és necessari permetre la compatibilització de circulació de 
bicicletes i patins o monopatins amb vianants. 
Es proposa un espai compartit al passeig marítim que permeta la circulació de bicicletes o 
patinets que no incórrega en perillositat per als vianants i que permeta una convivència 
respectuosa entre tots dos grups d’usuaris i usuàries. 
  
“En aquest aspecte s’està realitzant una revisió de l’ordenança municipal i entre els seus 
objectius hi ha la creació d’espais compartits entre vianants i ciclistes” (representants 
municipals de l’Àrea de Mobilitat, Diàlegs amb l’Ajuntament). 
  
Dotar de permís la circulació de bicicletes al passeig marítim de la nostra localitat repercutirà en 
un augment del seu ús en èpoques no estivals, donat el clima tan propici del Mediterrani i 
posant en valor un entorn natural tan preuat com la nostra platja. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Canvi de normativa municipal en aquest sentit 
Inclusió de senyalització 
  
PRESSUPOST: Baix 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat + Àrea de Policia 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



16. Augmentar la visibilitat en uns certs punts del carril bici així com en passos de 

vianants per a evitar situacions de perill 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’altres mitjans de transport com la bicicleta, en un model de 
ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, i afavorir l’ús de la ciutat pels 
vianants, es considera necessari invertir també en la seguretat dels vianants i ciclistes. 
Així els i les joves sol·liciten, com a mesura que afavorisca aquesta seguretat, millorar la 
visibilitat de carrils bicis i passos de vianants mitjançant l’ús d’espills i altres mesures com el 
canvi d’ubicació de contenidors, que impedeixen en certa manera la visibilitat i augmenten el 
risc d’accidents. 
  
Professionals tècniques de l’Àrea de Mobilitat informen que està previst de manera immediata, 
ja que és una de les prioritats del Departament estudiar i millorar la xarxa actual del carril bici 
municipal i que aquesta podria tindre una dimensió participativa per a tindre en compte les 
necessitats de les persones usuàries d’aquesta, per exemple realitzant passejos col·lectius per 
a la detecció de punts conflictius, així com posar al servei de la ciutadania usuària del carril bici 
un correu electrònic específic on poder enviar correus amb incidències. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre d’intervencions participatives realitzades 
Nombre d’espills col·locats i valoració de la seua idoneïtat 
Enquesta de satisfacció a les persones usuàries del carril bici 
  
PRESSUPOST: Baix 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



17. Convertir en zona de vianants zones del municipi i ampliar voreres per al gaudi de la 

ciutadania apostant per un model de ciutat més sostenible 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Amb l’objectiu principal de convertir Sagunt i el Port en una localitat “caminable”, els i les joves 
elaboren dues grans propostes que generarien gran calat al municipi: la conversió de zones de 
vianants i l’ampliació de voreres. 
El cotxe s’ha convertit en el gran enemic que dificulta la tranquil·litat del vianant. Com més 
caminable és una ciutat, més forts són els llaços que es generen en la comunitat, des de fer 
costat al xicotet comerç fins a aconseguir que els xiquets reafirmen les seues relacions socials 
podent fins i tot arribar al col·legi a peu. 
Part de la població jove considera de gran importància la conversió en zona de vianants de 
determinades zones de tots dos nuclis de població i l’ampliació de les voreres, ja que totes 
dues propostes permetrien: 
  
Millorar la mobilitat per als vianants; donar suport als negocis de la zona; augmentar la qualitat 
de vida de les persones; reducció dels nivells de contaminació; millorar la seguretat viària i en 
definitiva convertir Sagunt en un municipi més segur i sostenible. 

  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre d’espais/zones/carrers convertits en zona de vianants 
Nombre de voreres que mitjançant obra s’amplien 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat + Àrea de Manteniment 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



18. Realització de campanyes informatives sobre normes circulació dirigides a usuaris 

de patinet elèctric 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Cada dia veiem que augmenta el nombre de patinets elèctrics als nostres municipis o Vehicles 
de Mobilitat Personal (VPM d’ara en avant). Sens dubte aquest és un mitjà de transport pràctic, 
versàtil, net i molt econòmic per als desplaçaments diaris de molts i moltes joves. Però d’altra 
banda aquesta irrupció també ha ocasionat una sèrie d’inconvenients, pel fet que en algunes 
zones l’afluència d’aquests vehicles i persones és molt nombrosa i pot generar problemes de 
confusió per als vianants, així com en la convivència amb altres vehicles. 

En moltes ciutats encara no es comptava amb una normativa que regulara l’ús de vehicles de 
mobilitat personal i els i les joves assenyalen com una problemàtica la falta d’informació sobre 
regulació i indicacions a seguir per a una adequada convivència, per la qual cosa proposen la 
realització d’una campanya informativa sobre les normes de circulació amb la finalitat de 
conscienciar la ciutadania i especialment els i les joves. Es plantegen accions com: edició de 
material gràfic a distribuir per punts estratègics del municipi; accions informatives a les entrades 
i eixides dels centres educatius, als espais d’oci i a les xarxes socials. 
Per a donar resposta a la necessitat de millorar el trànsit a la via pública, la DGT publica en 
2021 l’entrada en vigor de la normativa per a VPM. Aquesta nova legislació unifica les 
restriccions i els criteris per a la circulació dels patinets elèctrics, i la seua aplicació és en tot el 
territori espanyol. El que es pretén amb aquesta nova regulació és reduir la incidència 
d’accidents que involucren patinets elèctrics, fixant les normes de seguretat i restriccions 
d’acord amb les característiques d’aquests xicotets vehicles. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Realització de la campanya 
Realització d’enquestes de satisfacció a la població 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat 

REGIDORIES COL·LABORADORES: Àrea de Joventut   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



19. Creació d’una xarxa de bicicletes públiques 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
L’abús dels combustibles fòssils en el transport està produint greus danys ambientals i de salut 
als nostres municipis. Aquesta realitat exigeix una reformulació de la mobilitat urbana per a 
donar major protagonisme a l’ús de les maneres de transport sostenibles com la bicicleta. 
L’augment dels desplaçaments amb bicicleta detectat en moltes de les nostres localitats 
consolida aquest vehicle com una alternativa idònia per als desplaçaments urbans, no sols des 
del punt de vista de la mobilitat sinó també des del medi ambient i la salut. 
  
Les xarxes de bicicletes públiques són sistemes de lloguer o préstec gratuït de bicicletes als 
nuclis urbans, impulsats generalment per l’administració pública. Es diferencien dels serveis 
tradicionals de lloguer de bicicletes, més orientats a l’oci o el turisme, pel fet de prestar un 
servei de mobilitat pràctic, ràpid i pensat per a l’ús quotidià. 
La població de Sagunt té una xarxa de carril bici, que si bé és millorable amb la implementació 
d’algunes accions i l’ampliació d’uns certs trams tant urbans com interurbans, permetria una 
bona circulació d’aquests vehicles. 
Instal·lar una xarxa de bicicletes públiques permetria disposar d’una nova opció de transport 
sostenible, i en fomentaria l’ús com a mitjà de transport habitual. Molts municipis espanyols han 
instal·lat aquest servei, el primer d’ells va ser Vitòria l’any 2004, i donen molt bons resultats 
entre la població.  
Des de l’Ajuntament es va estudiar la possibilitat de crear una xarxa d’aquest tipus però, 
després d’estudiar unes altres poblacions amb característiques similars i amb una grandària 
similar pel que fa a població, es va descartar l’opció, ja que no havien funcionat. Així i tot, els i 
les joves continuen insistint en la necessitat d’aquest servei per a avançar en la línia d’un model 
de ciutat sostenible, eficient i saludable. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Creació de xarxa de bicicletes públiques 
Grau d’utilització per la ciutadania 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat 

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



    EIX CONSTRUINT SOCIETAT 

CAP A UNA CONVIVÈNCIA POSITIVA 
  
  
05. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA IGUALTAT I INCLUSIÓ 
 

20. Realització de campanyes de sensibilització sobre justícia social dirigides a la 

població jove en col·laboració amb entitats del tercer sector que lluiten per la inclusió 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Es tracta d’establir coordinació amb entitats del tercer sector que s’ocupen de realitzar 
projectes d’acció social i/o de defensar els interessos col·lectius al municipi. 
  
Coordinació entre entitats, administració i grups de joves per a la posada en marxa de xarrades 
formatives i tallers participatius en les quals els i les joves s’acosten a aquestes entitats que 
lluiten per la inclusió, la desigualtat i la justícia social amb l’objectiu de trencar estigmes, 
conscienciar-se i posteriorment conscienciar la ciutadania quant al dret a la participació 
igualitària de totes les persones en la societat i d’aconseguir la plena inclusió de persones i 
grups que viuen en situació de vulnerabilitat, risc o exclusió social o que, per raons ètniques, de 
classe o de gènere són tractades de manera diferent a la resta. 
  
Les campanyes de sensibilització contribueixen a trencar barreres mentals per a la integració 
social de totes les persones, permetent prendre consciència del problema per a actuar sobre ell 
des d’una postura crítica. La col·laboració i corresponsabilitat de joves i adolescents amb 
aquestes entitats en la realització de campanyes els ajudarà a entendre millor aquesta 
problemàtica i a despertar la seua prosocialitat, adquirint així valors molt positius per a la vida 
en societat. 
Es proposa que des de l’administració es coordinen accions per a implicar persones joves 
voluntàries en el disseny i la realització de les campanyes de sensibilització, ja que a través 
d’una metodologia entre iguals podran arribar a més grups de joves i altres sectors 
poblacionals i treballar comunitàriament amb la missió d’aconseguir una societat més justa, 
igualitària i inclusiva. 
 
Les xarxes socials són una eina fonamental per a la difusió de campanyes a causa del seu 
ampli abast entre la població jove i adolescent, per la qual cosa es fa fonamental realitzar-
les també a través de les noves tecnologies entenent les actuals i noves maneres de 
comunicar. 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de xarrades de formació 
Grau de satisfacció de les persones participants 
Nombre de campanyes de sensibilització 
Nombre campanyes en xarxes socials 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Serveis Socials + Àrea de Joventut 

 

 



21. Campanyes de sensibilització als CEIP, IES, en contra de la discriminació i de 

l’augment de discursos d’odi contra determinats col·lectius 
 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica + agents clau educació 
DESCRIPCIÓ: 
Els i les joves i adolescents mostren inquietuds davant de la discriminació i l’augment de 
discursos d’odi cap a determinats col·lectius, amb major preocupació cap a la LGTBI-fòbia, per 
la qual cosa, organitzar campanyes dirigides per ells, per a la població jove, adolescent i 
infantil, contribueix a construir una societat més crítica, participativa i inclusiva. 
El lloc on es troben una major quantitat de menors és als centres formatius, per la qual cosa 
realitzar les campanyes en aquestes ubicacions aconsegueix transmetre la informació a un 
major nombre de persones. Els discursos d’odi són cada vegada més accessibles per a tota la 
població mitjançant les xarxes socials, la qual cosa facilita l’accés d’aquest col·lectiu a ells, 
cosa que pot condicionar la seua manera de pensar.  
 
A hores d’ara, des del programa de corresponsals juvenils es treballa realitzant campanyes 
d’aquest tipus i els departaments d’Igualtat i Joventut consideren prioritari continuar realitzant 
accions en aquesta línia per a arribar a un major nombre de joves i així queda manifest en el 
Diàleg establit amb l’Ajuntament on personal polític i professionals de les àrees d’Igualtat, 
Joventut i Serveis Socials van remarcar que si aquesta és una de les prioritats i preocupacions 
del col·lectiu de joves, seran acompanyats i acompanyades en la coorganització de més 
accions que fomenten una societat igualitària, més justa i lliure. 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de xarrades / campanyes realitzades als IES 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
Nombre de campanyes en xarxes socials 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Igualtat 

REGIDORIES COL·LABORADORES: Àrea Educació + Àrea de Joventut + Àrea de Serveis 
Socials 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



22. Campanyes de sensibilització per la igualtat, la prevenció de la violència de gènere i 

el foment de les relacions personals positives, amb el grup d’iguals, la parella i la família 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
La igualtat de gènere és un dret humà fonamental reflectit en la Constitució espanyola en 
l’article 14, on es ratifica el dret a la igualtat i la no discriminació per motius de sexe, i en l’article 
9.2 que obliga els poders públics a legislar per a aconseguir aqueixa igualtat. No obstant això, 
malgrat ser un dret, les dones continuen patint discriminació per raó de sexe. La violència de 
gènere és una de les formes més greus mitjançant la qual es pot observar aquesta desigualtat i 
sembla estar augmentant entre els col·lectius adolescents. Per això es fa necessària la seua 
detecció precoç i la seua prevenció. 
Fomentar les relacions positives entre iguals, la parella i la família, afavoreix la igualtat i el 
compromís amb el benestar dels altres, augmentant la qualitat de vida de la població. 
Els joves detecten aquesta necessitat i suggereixen realitzar xarrades per a sensibilitzar i 
propiciar un pensament crític en els adolescents i en ells mateixos, relacionat amb la igualtat 
entre homes i dones. 
  
Com a resposta a aquesta problemàtica, fa anys que diverses regidories en col·laboració amb 
l’Àrea d’Igualtat treballen en aquest sentit a través de diversos programes als IES i altres espais 
d’educació no formal com el Casal Jove: prevenció de violència masclista, noves masculinitats, 
campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, sensibilització sobre el joguet no 
sexista, sensibilització per a la construcció de relacions afectives equilibrades i simètriques, 
xarrades de foment de les relacions igualitàries, mites de l’amor romàntic, xarrades sobre 
diversitat sexoafectiva, campanyes de festes no sexistes, entre altres programes i accions de 
sensibilització. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de xarrades/campanyes 
Nombre d’activitats realitzades a les aules 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Igualtat 

REGIDORIA COL·LABORADORES: Àrea d’Educació + Àrea de Serveis Socials + Àrea de 
Joventut 

  

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 



23. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR ALS 

CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
“El 32% dels estudiants ha sigut intimidat pels seus companys a l’escola almenys una vegada i 
una proporció similar ha patit violència física. Són només algunes de les dades que s’extrauen 
de l’estudi “Behind the numbers: ending school violence and bullying”, elaborat per la UNESCO 
en 2019, i per al qual han comptat amb dades quantitatives i qualitatives extretes d’una sèrie 
d’enquestes elaborades en 144 països i territoris.” 
  
L’assetjament escolar o bullying és una problemàtica a la qual s’enfronten molts alumnes i 
comporta conseqüències negatives per a les persones implicades, com són baixa autoestima, 
problemes de comportament, etc. A la Comunitat Valenciana s’ha observat que les edats en les 
quals es troben major quantitat de problemes de convivència és entre els dotze i catorze anys, 
edats en les quals es produeix amb major freqüència aquest assetjament. 
Hem d’entendre que, treballant de manera comunitària en la prevenció de l’assetjament escolar 
i la normalització de la violència, estem contribuint a disminuir unes altres conductes com la 
violència de gènere, l’assetjament psicològic o la delinqüència juvenil. 
  
El col·lectiu de joves de la nostra ciutat mostra interés per aquest tema i proposa ampliar el 
nombre de xarrades contra l’assetjament als centres educatius a través de les quals es pot 
aconseguir una major sensibilització i prevenció, així com oferir eines a víctimes i companys 
d’aquestes per a evitar-ho. Realització d’activitats que estiguen dirigides a fomentar variables 
de desenvolupament emocional-afectiva com a factors de protecció enfront de l’assetjament, 
com posar-se en lloc de l’altre, afrontament d’emocions negatives, així com practicar habilitats 
socials com a factor de protecció, com són la presa de decisions i resolució de conflictes, 
assertivitat, pressió de grup i habilitats de comunicació. 
També interessa sensibilitzar sobre el tipus d’assetjament (conducta antisocial, assetjament 
escolar, ciber-bullying) i fomentar estratègies de com actuar-hi. 
El Departament d’Educació municipal està treballant en la coordinació dels diversos plans 
d’actuació amb els agents i entitats que treballen el tema. I l’Àrea de Joventut pot 
complementar la programació d’educació treballant aquesta proposta des de l’àmbit de l’oci 
educatiu i l’educació no formal. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de xarrades en l’àmbit educatiu 
Nombre xarrades des de l’àmbit de l’educació no formal 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Educació 

REGIDORIA COL·LABORADORES: Àrea de Joventut 

  

  
  

 
 
 
 
 
 



24. Amb la finalitat de derrocar barreres de comunicació i de lluitar per la inclusió de les 

persones sordes, es proposa la realització de tallers de llenguatge de signes 
 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ 
En moltes ocasions el llenguatge de signes és l’única eina amb la qual compten les persones 
amb sordesa per a comunicar-se en les interaccions socials. Els i les alumnes amb problemes 
d’audició que assisteixen als IES poden tindre grans dificultats per a comunicar-se amb els 
seus companys i companyes pel fet que aquests no tenen coneixements sobre el llenguatge de 
signes, impossibilitant que es produïsca una inclusió real en aquests centres. 
Per això, els i les joves han detectat la necessitat de realitzar aquests tallers (LSE), que els 
doten d’eines que faciliten la comunicació amb adolescents i joves que pateixen patologies 
auditives, i afavorir la inclusió real d’aquests als centres d’ensenyament i en la societat en 
general. 
 
En el diàleg amb l’Ajuntament “Construint Societat” es debat sobre la possibilitat d’incloure 
cursos en aquesta temàtica en el Pla de Formació Interna a treballadors de l’Ajuntament i des 
del Departament de Serveis Socials la tècnica responsable i el polític de l’Àrea informen de 
poder establir contacte i coordinació amb FESORD (Federació de Persones Sordes) per a 
l’organització de tallers de llengua de signes, dirigits al col·lectiu jove del municipi. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de cursos o tallers realitzats 
Nombre de persones participants 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
  
PRESSUPOST: Baix 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Serveis Socials   

REGIDORIA COL·LABORADORES: Àrea de Joventut 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 



06. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

  
25. Promoció del voluntariat i associacionisme entre la joventut. Donar major visibilitat 

a les associacions del municipi 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Molts joves i adolescents senten inquietuds per problemes socials als quals hi ha algunes 
associacions que intenten donar resposta. Des de l’Àrea de Joventut es treballa en el 
desenvolupament del programa VOL SER, que consisteix a acostar la joventut a les entitats 
socials del municipi i fomentar el voluntariat entre les persones més joves. 
Mitjançant aquest programa es posaran en valor i es visibilitzaran les entitats socials del 
municipi acostant-les als i les joves i adolescents, donant-los l’oportunitat de participar-hi, i 
promoure així el voluntariat i la participació social. 
D’altra banda, la càrrega burocràtica que suposa la creació d’una associació dificulta els i les 
joves emprendre activitats associatives, per la qual cosa treballar en aquest sentit podria 
derivar en un augment de les associacions juvenils, ja que en l’actualitat el teixit associatiu 
municipal es troba en un moment de baixa representació, quant a associacions juvenils es 
refereix, com ha quedat de manifest en el diagnòstic.  
  
“El voluntariat no és una manera d’estar, sinó de ser; no es tracta només de les hores que es 
dediquen a les diferents tasques, sinó d’estar atents i oberts solidàriament a la millora 
estructural de la societat en què vivim, a la lluita per un món més just, solidari, equitatiu i 
igualitari”. 
 
En definitiva, es tracta de donar un impuls a l’acció voluntària, cosa que suposa un compromís 
solidari amb la finalitat de millorar la vida de la comunitat.  

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de persones voluntàries joves que participen en el VOL SER 
Nombre d’accions d’acostament a les associacions del municipi 
Grau de satisfacció de les persones usuàries 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
Àrea de Serveis Socials + Àrea de Joventut + Àrea de Participació Ciutadana 

  
  

  
  

  

  

  

 
 
 
 
 



26. Planificació participativa en temes mediambientals 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Partint de la necessitat de promoure la participació i implicació pública en el foment de la 
sostenibilitat ecològica dels territoris s’ha de tendir a desenvolupar un procés de construcció 
social de coneixement, que apunta a la transformació mitjançant el treball comunitari, amb 
col·lectius, associacions, grups de veïns, tècnics i representants institucionals amb sensibilitats 
o interessos diversos, prevalent la mobilització cap a una implicació ciutadana que afavorisca la 
creativitat social. 
  
En l’exercici del seu dret a una participació real i efectiva, els i les joves plantegen que s’apunte 
en aquesta via i se’ls consulte en temes de planificació relacionats amb el medi ambient, tenint 
en compte les demandes ciutadanes amb la finalitat de promoure la sostenibilitat ambiental 
local. 
  
L’alcalde i regidor de Medi Ambient i el tècnic responsable de l’Àrea en el Diàleg realitzat per a 
validació de propostes informen els i les joves que actualment s’està realitzant una modificació 
dels estatuts del Consell de Medi Ambient i desitgen incloure-hi dues persones joves en 
representació del col·lectiu. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Inclusió de representació en el Consell Local de Medi Ambient 
Nombre de consultes realitzades als i les joves 
  
PRESSUPOST: Baix 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Medi Ambient 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



27. Realització de consultes als i les usuàries del carril bici en el procés de disseny i 

planificació, incloent també vianants quant a consultes de mobilitat urbana 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + Diàleg “Benestar integral” 
  
DESCRIPCIÓ: 
  
Promoure i potenciar la participació dels i les joves és un dels eixos necessaris per a anar 
construint una societat més democràtica en la qual la ciutadania participe dels espais de 
decisió. 
Aquesta proposta facilita espais i potencia les vies de participació i decisió juvenil en diferents 
àmbits i àrees municipals, concretament els joves reclamen consultes públiques als i les 
usuàries del carril bici municipal i altres grups minoritaris, com persones patinadores, en un 
necessari procés de revisió, ampliació i millora. 
  
Tal com s’ha explicitat en la proposada núm. 16: Professionals tècniques de l’àrea de Mobilitat 
informen que està previst de manera immediata, ja que és una de les prioritats del 
Departament, estudiar i millorar la xarxa actual del carril bici municipal i que aquesta podria 
tindre una dimensió participativa per a tindre en compte les necessitats de les persones 
usuàries d’aquesta, per exemple realitzant passejos col·lectius per a la detecció de punts 
conflictius, així com posar al servei de la ciutadania usuària del carril bici un correu electrònic 
específic on poder enviar correus amb incidències. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre d’espais gestionats per joves 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Mobilitat 

  
  
  
  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



EIX BENESTAR INTEGRAL 

  
  
07. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE L’OCI EDUCATIU 

  

28. Descentralització de les activitats juvenils a altres barris i creació de nous espais de 

reunió, gratuïts i accessibles, al nucli de Sagunt, equiparant tots dos nuclis 

 

 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Com és sabut, en l’actualitat l’únic Casal Jove que disposa el municipi està situat al nucli del 
Port, el qual, fins i tot sent referent per a la població jove, queda lluny a molts sectors del 
municipi. 
Si bé cal dir que de l’anterior Pla Integral de Joventut va sorgir la proposta en assemblea de 
joves de dotar Sagunt d’equipaments per a l’oci, equiparant així tots dos nuclis de població.  
 
Aquesta proposta estarà culminada en l’últim trimestre d’enguany, amb la ja iniciada creació 
d’un Casal Jove que serà el referent en oci educatiu per a la població jove de Sagunt, amb 
programació estable i adaptada a adolescents i joves, cobrint així les necessitats d’oci del 
col·lectiu, abastant també unes altres zones del territori i atesa la població de manera més 
pròxima. Necessitats percebudes a més d’entre la mateixa joventut per diferents agents locals i 
comunitaris de l’àmbit de l’educació, serveis socials, sanitat i joventut. 
 
En el diàleg amb representants municipals de l’Àrea de Joventut informen els i les joves que 
s’està estudiant el territori, així com les instal·lacions municipals disponibles, amb la finalitat 
d’obrir nous espais per a l’oci educatiu en altres barris, descentralitzant la programació i 
aproximant les activitats als i les joves d’altres zones del municipi. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre de nous espais utilitzats per a joves 
Nombre de persones joves usuàries 
Grau de satisfacció 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Joventut 
  

  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 



29. Mantindre i enriquir l’oferta d’activitats d’oci educatiu i saludable en horari 

extraescolar i caps de setmana, innovant en propostes creatives 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + comissió tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Es considera necessari que les persones joves tinguen varietat a l’hora de triar com ocupar el 
seu temps lliure i l’administració pública ha de promoure una oferta variada d’activitats. 
En aquest sentit són diversos els departaments municipals que han d’implicar-se en 
l’organització de accions que promoguen un oci educatiu i saludable, apartat de l’oci tradicional 
i consumista, fomentant al seu torn hàbits saludables com la pràctica lliure de l’esport. 
Seria interessant valorar una oferta coordinada entre les àrees de joventut i esports. Diàlegs 
amb l’Ajuntament, “Benestar Integral”. 
 
Els i les joves plantegen alternatives com ara cursos de cinema, ball, escriptura creativa, 
expressió emocional, club de lectura, tornejos i altres activitats esportives, obertura de patis 
escolars, entre altres. 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre d’activitats amb noves temàtiques 
  
PRESSUPOST: Baix 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES:  
Àrea d’Infància i Joventut + Àrea d’Esports 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
30. Millorar la difusió de les activitats dirigides a adolescents i joves a través de 

les xarxes socials 



 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Part de la població jove detecta que la informació no té una adequada difusió ja que no arriba a 
tota la població del municipi, especialment als barris perifèrics o en situació de vulnerabilitat o 
risc d’exclusió social. Cert és que són diversos els departaments municipals que organitzen 
activitats dirigides i la informació és publicada en la web municipal de l’Ajuntament, en webs de 
diferents departaments i a través de diferents xarxes socials, per la qual cosa es qüestiona la 
necessitat de centralitzar la difusió de la informació o crear un canal específic dirigit al públic 
jove.  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Creació de canal centralitzat d’informació d’activitats 
Nivell de difusió 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt / Mitjà / Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES:  
Àrea de Joventut + Àrea de Cultura + Àrea d’Esports + Alcaldia 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 
 
 
31. Habilitar un xalet de la Gerència per al seu ús públic i cultural 



 

 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + comissió tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
En aquest sentit l’oferta d’oci i cultura de caràcter públic cap als joves sempre ha estat molt 
centralitzada en la programació d’activitats des del Casal Jove del Port de Sagunt, i això 
dificulta l’accés als i les joves de la resta de població i de nuclis més allunyats. 
D’ací ve que joves i també la comissió tècnica consideren necessària l’obertura de nous espais 
urbans que posen en valor i siguen reflex dels valors històrics i el patrimoni cultural i industrial 
de la ciutat, concretament l’habilitació de xalets abandonats, a la zona de la Gerència, espais 
diversificats des d’on es gestionen i projecten activitats dirigides al col·lectiu jove de la nostra 
ciutat, així com també a la població en general. 
  
També s’ha de continuar i avançar en la línia de la promoció d’activitats d’oci i culturals que 
sensibilitzen sobre la igualtat de gènere, la diversitat cultural, socioeconòmica i funcional, 
adaptant i aproximant l’oferta amb la finalitat d’aconseguir un oci inclusiu i accessible a tota la 
ciutadania. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
 
Nombre de nous espais habilitats 
Nombre d’activitats realitzades 
Nombre de persones joves usuàries 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal transversal 
REGIDORIA IMPULSORA: Àrea de Joventut 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
08. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT I LA SALUT 



  

32. Afavorir i promocionar la pràctica esportiva lliure de l’esport sense necessitat 

d’associar-se a clubs, generant espais segurs i on no es moleste la ciutadania per a una 
adequada convivència 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + mesa tècnica + agents clau Educació 
  
DESCRIPCIÓ: 
Com ha quedat de manifest en el diagnòstic, el municipi de Sagunt disposa d’àmplies i variades 
instal·lacions esportives per a la pràctica de diversos esports, però al seu torn, encara que 
deixant sempre un percentatge per a la pràctica lliure, aquestes instal·lacions són 
majoritàriament utilitzades pels nombrosos clubs esportius de la ciutat que les copen i tenen 
prioritat sobre elles, per la qual cosa els i les joves cada vegada més immersos i immerses en 
pràctiques esportives manifesten la necessitat d’habilitar en espais oberts pistes esportives per 
a l’ús lliure de la ciutadania. Necessitat detectada per professionals de la taula tècnica, així com 
per altres agents clau d’educació, els quals també consideren que és prioritari l’habilitació 
d’espais esportius públics. 
 
En la línia del foment d’hàbits saludables i de practicar l’esport és espais oberts a la ciutadania, 
s’informa des de l’Àrea d’Activitat Física, Esport i Salut que actualment s’està posant marxa un 
nou projecte juntament amb les àrees de Platges i Turisme: un Punt Nàutic en període estival a 
les platges del municipi, des del qual oferirà a la ciutadania la pràctica d’esports relacionats 
amb la mar, per a en un futur anar ampliant el que serà La Casa de la Mar. 
 
També podem relacionar directament aquesta proposta amb la següent: Creació d’un circuit 
runner al delta de riu Palància posant en valor espais naturals locals i fomentant la 
pràctica d’hàbits saludables, la qual va ser generada per joves en un dels Diàlegs amb 
l’Ajuntament, “Benestar Integral”, on el polític i la tècnica de l’Àrea d’Activitat Física, Salut i 
Esport van recollir la proposta i es va consensuar derivar-la a l’autoritat competent del projecte 
de recuperació d’aquest delta. 
  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
 
Nombre de nous espais habilitats 
Nombre de persones adolescents i joves usuàries 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLE: Àrea d’Esports + Àrea de Manteniment  
 

  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 



33. Creació d’un circuit runner al delta de riu Palància, posant en valor espais naturals 

locals i fomentant la pràctica d’hàbits saludables 

  
ORIGEN PROPOSTA: Joves: Diàlegs amb l’Ajuntament “Benestar Integral” 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Aquesta proposta va ser generada per joves en un dels Diàlegs amb l’Ajuntament, 
concretament “Benestar Integral”, quan es tractava el tema del foment dels espais naturals com 
a espais públics per a la pràctica esportiva, posant valor al territori. Actuació que es podria 
plantejar com el punt de partida per a la creació d’una futura Xarxa de Circuits. 
  
 

Els responsables municipals van explicar el projecte que plantegen conjuntament l’Ajuntament i 
la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Direcció General 
de Ports, Aeroports i Costes, que consisteix en la constitució d’una àrea recreativa al delta del 
Palància que complemente a la Senda Blava entre Canet d’en Berenguer i el Port de Sagunt, 
actuació que es durà a terme íntegrament al terme municipal de Sagunt i que oferirà un nou 
espai d’oci a la ciutadania que facilite el seu gaudi d’aquest recurs mediambiental. 
Per a la seua materialització es contempla l’adequació de les senderes a la zona, l’anàlisi de la 
vegetació de l’entorn i la recuperació, en la mesura que siga possible, de les espècies 
autòctones, així com també l’habilitació d’una zona de berenadors amb taules i seients, com a 
zona de descans i gaudi. No obstant això, existeixen limitacions quant a les actuacions a l ’hora 
de fer noves construccions, a causa de les característiques mediambientals de la zona, que 
requereix d’una especial protecció.  
Representants municipals van recollir la proposta i es va consensuar derivar-la a l’autoritat 
competent del Projecte de Recuperació del Delta del Riu Palància com a zona recreativa oberta 
a la ciutadania. 

 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
 
Derivació de la proposta a la conselleria competent i el seu seguiment 
Creació del circuit 
Nombre de persones adolescents i joves usuàries 
  
PRESSUPOST:-- 
TEMPORALITAT: -- 
COMPETÈNCIA: Autonòmica 
REGIDORIES RESPONSABLES: Medi Ambient (derivació i seguiment) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. Obrir les instal·lacions esportives municipals dels centres educatius (pistes de 

futbol sala i bàsquet) fora de l’horari lectiu per al joc i la pràctica de l’esport lliure 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Aquesta necessitat de practicar esport en espais segurs, habilitats i pròxims als barris, és una 
demanda de la població adolescent i jove des de fa anys, ja que no es disposa de pistes o 
pistes obertes a la ciutadania de fàcil disposició, ja que, com s’ha comentat, a les vesprades en 
la majoria d’elles el seu ús està col·lapsat per la múltiples associacions i clubs esportius. És per 
aquest motiu que saltar la tanca dels patis i instituts, sobretot els caps de setmana i períodes 
vocacionals, s’ha convertit en un acte freqüent entre els i les joves que volen accedir-hi per a 
practicar esport i es troben la porta tancada. 
 
En aquest sentit es podria implicar els i les joves en la corresponsabilitat de la cessió, regulant 
els usos i l’horari i fins i tot fomentant la contractació de la figura d’una persona monitora o 
agent comunitari que dinamitzara l’espai. Es pot promocionar activitats d’oci educatiu vinculat a 
l’esport organitzant campionats esportius nocturns sempre que fora la mateixa joventut els qui 
impulsaran aquesta o altres iniciatives, tal com s’ha realitzat en altres municipis de la Comunitat 
Valenciana. 
La implementació de la proposta requereix de la voluntat política, ja que caldria coordinar 
competències perquè aquesta recau sobre la Conselleria Autonòmica d’Educació, Cultura i 
Esport.  
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre de patis oberts 
Nombre de persones adolescents i joves usuàries 
Seguiment de les actuacions i la forma de gestió 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal + Autonòmica 
REGIDORIA RESPONSABLE:  
Àrea d’Educació + Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



35. Ampliació d’horaris d’activitats esportives en horari escolar oferint la possibilitat 

d’iniciar-se en esports minoritaris 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Els i les joves assistents als fòrums de debat o a través d’altres vies de participació no 
presencial que s’han dut a terme durant el procés de desenvolupament del Pla de Joventut han 
manifestat la seua preocupació i interés per un estil de vida saludable i manifesten la necessitat 
d’ampliació de les classes d’exercici físic en horari escolar, plantejant la modificació del 
currículum i ampliació de les classes d’activitat física i esport.  
És interessant contemplar la perspectiva de gènere en totes les etapes de la gestió de 
programes esportius, ja que ens dona l’oportunitat d’impulsar la participació de les joves en 
pràctiques comunament masculinitzades, sinó també perquè des d’ací es poden treballar temes 
com la igualtat de gènere, diversitat, diversitat funcional, fomentant la lliure expressió dels 
subjectes i la presa de consciència del propi cos des del respecte al dret a una corporalitat 
lliure. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre d’hores de classe d’educació física 
  
PRESSUPOST: -- 
TEMPORALITAT: -- 
COMPETÈNCIA: Autonòmica 
REGIDORIA RESPONSABLE: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. Creació d’un servei municipal d’atenció psicològica que atenga els problemes 

emocionals de les persones joves 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + comissió tècnica 
  
DESCRIPCIÓ: 
Hi ha una gran inquietud entre les persones joves, també entre part de tècniques i tècnics 
municipals, així com entre agents clau entrevistats de l’àmbit de l’educació, per l’augment 
progressiu i alarmant de problemes de depressió i ansietat entre la població jove i la falta de 
recursos públics per a abordar-los de manera adequada i eficient. 
La situació sanitària actual produïda pel SARS-CoV-2 (COVID-19) ha agreujat aquesta 
problemàtica, fent més necessària la figura del psicòleg clínic per a reduir la simptomatologia 
associada en població adolescent i jove, ja que s’estan observant augments de l’ansietat, la 
depressió, la simptomatologia posttraumàtica, l’aïllament, i l’abús de noves tecnologies, tot això 
produït pel confinament i per les limitacions vinculades a aquesta pandèmia (Paricio i Pando, 
2020). 
Encara que al Departament Municipal d’Educació hi ha un gabinet psicopedagògic, compost 
per un equip de professionals de la psicologia i pedagogia, aquest abasta uns altres aspectes 
que no són la psicologia clínica i, en aquests casos, les persones són remeses a la Sanitat 
Pública, concretament a l’especialitat en Salut Mental. Si les persones joves o les seues 
famílies no tenen a l’abast els suficients recursos econòmics per a tractar els trastorns 
esmentats en clíniques de psicologia privades, podran veure afectat a llarg termini el seu 
desenvolupament personal i emocional. En aquest sentit s’hauria d’impulsar i fomentar des de 
les diferents administracions públiques l’accés a aquesta mena de serveis o com és el cas 
d’altres municipis i que l’assemblea de joves considera molt important, implementar un servei 
d’aquestes característiques des del mateix Ajuntament, ja que existeixen diversos estudis de 
joventut que constaten el preocupant augment d’aquestes problemàtiques entre la població 
adolescent i jove al nostre país. També les persones joves reivindiquen que es facilite l’accés 
de manera universal i gratuïta a altres especialitats com la nutrició, podologia i fisioteràpia. 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Creació d’un servei psicològic 
Nombre de persones usuàries adolescents i joves 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Sanitat 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 



37. Programes i actuacions de prevenció en temes d’addiccions  

 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
Durant el procés de Diagnòstic Participat, un dels temes que apareix de manera recurrent en 
les reunions realitzades amb joves i especialment amb el grup de corresponsals, és el de les 
xarrades o formacions que reben als centres educatius, xarrades enfocades a la prevenció i 
conscienciació en aquest cas sobre addiccions en general. La postura majoritària és crítica ja 
que consideren que aquestes no són suficients ni efectives. 
Diversos dels aspectes que critiquen són que l’enfocament plantejat sol ser des de la por, 
destacant principalment els perills. A més, assenyalen que són activitats molt puntuals, sense 
continuïtat, que les persones als qui més beneficiós resultaria la conscienciació en els temes 
esmentats no acudeixen a les xarrades i finalment respecte a les xarrades de prevenció de 
consum d’alcohol i cànnabis comenten que haurien de fer-se en edats més primerenques, 
perquè quan són impartides hi ha gent que ja consumeix habitualment. 
 
En aquest sentit proposen reprendre unes activitats que es van realitzar en cursos passats que 
consistien en la formació de mediadors de salut, joves corresponsals o majors de 18, que 
realitzen tallers a les aules o en altres espais d’educació no formal i que, en ser considerats 
com a iguals i en realitzar-se amb un format dinàmic i atractiu, podrien ser més fructíferes, 
aplicant la metodologia entre iguals. 
 
En uns dels diàlegs realitzat entre joves i Ajuntament, “Construint Societat”, la Regidoria de 
Serveis Socials Municipal informa i convida els i les joves a participar en un fòrum jove sobre 
addiccions per a l’elaboració de propostes a incloure en el que serà el X Pla Municipal de 
Prevenció de Drogodependències i altres Trastorns Addictius (2022-2026), d’aqueixa manera 
els i les joves del municipi podran aportar les seues idees i opinions sobre com arribar a la 
joventut en matèria de prevenció d’addiccions i ser part protagonista del Pla Municipal. Totes 
dues regidories, Joventut i Serveis Socials, es coordinaran per a la posada en marxa d’accions. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Quantitat de xarrades realitzades en IES i altres espais 
Nombre de persones usuàries adolescents i joves assistents a les xarrades 
Grau de satisfacció de les persones participants. 
  
PRESSUPOST: bBaix 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Serveis Socials  
REGIDORIA COL·LABORADORA: Àrea de Joventut 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



38. Ampliar i millorar als centres educatius l’educació sexual, qüestions de gènere, 

orientació i diversitat 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
S’evidencia en el diagnòstic la necessitat d’oferir formació en matèria d’educació sexual als 
col·legis i instituts així com complementar fora d’ells. No sols des d’una perspectiva biomèdica, 
que sol abordar les qüestions de la sexualitat posant l’eix en les amenaces de les malalties o 
“els efectes” no desitjats de la sexualitat, sinó des d’una perspectiva amb contingut vinculat als 
sentiments i a les relacions humanes, atenent l’afectiu-emocional així com les qüestions 
relatives a la diversitat sexual i de gènere, abastant les múltiples realitats que viuen 
adolescents i joves. 
 
L’objectiu perseguit seria oferir una visió integral en un dels àmbits més importants que afecten 
el desenvolupament i la qualitat de la vida de les persones en un moment evolutiu com és 
l’adolescència i joventut, allunyant-nos d’un model reduccionista i hegemònic. 
Des de les àrees municipals d’Igualtat existeixen accions coordinades amb la Generalitat que 
desenvolupen els programes PIES (sanitat) d’educació sexual, que sense llevar-los valor reben 
unes certes crítiques del col·lectiu jove quant al fet que no se n’ixen de l’heteronorma i no 
abasten una realitat diversa i inclusiva. 
  
En aquest sentit cal afegir que en el Diàleg “Construint Societat” des de l’Àrea d’Igualtat 
s’informa els i les joves d’un servei que es posarà en marxa pròximament des de les regidories 
d’Igualtat i Joventut, a través de l’oficina ORIENTA, oficina integral LGTBI de la Generalitat 
Valenciana, que consisteix en un servei d’assessorament i suport a persones pertanyents al 
col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies i persones reunides, que requerisquen una 
atenció específica adequada a les seues necessitats. Les atencions seran presencials, 
telefòniques o per videotrucada en un espai físic situat al Casal Jove de Sagunt, perquè 
qualsevol persona puga realitzar aquestes consultes per videotrucada de manera íntima, 
privada i amb total seguretat. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
Nombre de xarrades impartides als centres 
Nombre de persones usuàries adolescents i joves 
Grau de satisfacció de les perdona participants 
  
PRESSUPOST: Mitjà / Alt 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal + autonòmica 
REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Igualtat  
REGIDORIA COL·LABORADORA: Àrea de Joventut + Àrea d’Educació 
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



39. Oferir cursos de formació en intel·ligència emocional, salut mental i primers auxilis 
  
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove + agents clau Educació 
  
DESCRIPCIÓ: 
L’adolescència i la joventut són etapes de grans canvis físics i psicològics en les quals disposar 
d’eines per a afrontar aqueixos canvis es torna prioritari. En molts casos per a aconseguir 
l’adquisició d’aquestes eines cal realitzar formacions. 
 
A través de la formació en intel·ligència emocional s’adquireixen habilitats per a aconseguir 
percebre, comprendre, assimilar i regular les emocions pròpies, de manera que en joves i 
adolescents augmenta el seu benestar, la seua felicitat i el seu funcionament social (Fernández 
i Extremera, 2009). 
 
En realitzar formacions en salut mental, els joves i adolescents podrien obtindre recursos per a 
identificar els símptomes associats a alguns trastorns i saber com actuar davant ells. Per part 
seua, el Gabinet Psicopedagògic ofereix als centres educatius d’educació Infantil i Primària 
programes de desenvolupament emocional i convivència i des del Departament de Joventut es 
preveu realitzar accions formatives en aquest sentit. D’altra banda, conéixer tècniques de 
primers auxilis oferiria seguretat al col·lectiu i podria contribuir a salvar vides. 
  
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de cursos o xarrades realitzades 
Nombre de persones assistents adolescents i joves 
Grau de satisfacció de les persones participants 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea Joventut + Àrea Educació + Àrea Sanitat 
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 
 
 
 



09. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE L’EMANCIPACIÓ 
  

40. Fomentar l’ocupació jove a través de la posada en marxa de Plans d’Ocupació 

Municipals 
 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ:      
La crisi financera i sanitària ha impactat notablement en el sector més jove de la 
població, de manera que ha deixat altes taxes d’atur, arribant a taxes de desocupació 
del 30% en població menor de 25 anys d’edat, per la qual cosa es fan necessàries 
actuacions en aquesta matèria de manera preferent. 

L’ocupació, la formació i l’accés a l’habitatge són unes de les principals preocupacions 
de la joventut valenciana a l’hora de pensar en la seua emancipació. La falta 
d’ocupació i la precarietat laboral limiten els projectes de vida de les persones joves.  

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea gestionada pel Ministeri de Treball i 
Economia Social a través del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que pretén 
facilitar l’accés de les persones joves al mercat de treball. Per mitjà d’aquest programa 
poden rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els 
seus estudis o quedar aturats. Encara que moltes de les persones joves ho consideren 
insuficient. 

En aquest marc cal destacar els programes d’Avalem Joves +, que fomenten 
l’ocupació pública per a joves a través d’un pla de subvencions destinades a la 
contractació de persones joves, qualificades i no qualificades, per part d’entitats locals 
de la Comunitat Valenciana (EMPUJU i EMCUJU). 

La proposta gira al voltant de la generació d’estratègies de recuperació de l’ocupació 
juvenil, creant programes de contractació per a joves en les administracions públiques 
amb l’objectiu de proporcionar-los, en la majoria dels casos, una primera experiència 
laboral dins del sector públic que els ajude a engegar la seua trajectòria professional, 
de manera que les persones joves puguen adquirir competències i habilitats 
socioprofessionals. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de cursos o xarrades realitzades 
Nombre de persones assistents adolescents i joves 
Grau de satisfacció de les persones participants 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Promoció Econòmica  

 
 
 
 
 

https://ivaj.gva.es/va/garantia-juvenil
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-invertira-330-millones-contratos-temporales-jovenes/2837734/


41. Impuls de tallers d’ocupació, així com alguna modalitat de contractes de formació i 

aprenentatge dirigits a joves  
 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 

Cal destacar que un ampli nombre de les persones desocupades resideix en població 
jove que per motius socioeconòmics i culturals han hagut d’abandonar els seus 
estudis, la qual cosa suposa una problemàtica quant a la falta d’hàbits d’ocupació en la 
transició al mercat laboral sobretot de col·lectius desfavorits. Es detecten problemes 
vinculats a la manca de motivació i orientació, així com d’habilitats per a la cerca activa 
d’ocupació. En aquest sentit es fa imprescindible capacitar les persones joves per a 
accedir al mercat laboral mitjançant accions formatives que milloren la seua 
ocupabilitat.  

Des de les administracions s’han de fomentar també programes d’orientació sobre 
possibles itineraris formatius professionals per a joves que no han acabat l’ESO, i com 
a complement a programes com el JOOP, de la Generalitat Valenciana.  

Es considera prioritari promoure la formació, orientació i acompanyament en la cerca 
d’oportunitats de les persones joves en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social 
si pretenem avançar cap a una real i efectiva inclusió social. 

Els joves demanen l’impuls des de les administracions de programes mixtos 
d’ocupació i formació on reben formació en alternança amb l’ocupació lligada a la 
percepció d’un salari mínim que els permeta avançar en el camí cap a la seua 
emancipació, rebent al seu torn orientació i acompanyament. 

 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Creació de tallers d’ocupació 
Nombre de persones participants menors de 30 
Grau de satisfacció de les persones participants 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Promoció Econòmica  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



42. Convenis amb empreses per a la contractació d’estudiants o acabats de titular 

 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ:      

Moltes són les preocupacions de les persones joves quan pensen en la seua 
emancipació, per això demanen actuacions per a combatre la precarització en el 
treball, així com major assessorament sobre el món laboral. També́ demanen que 
s’afavorisquen les condicions per a accedir a la seua primera experiència laboral i que 
les empreses es comprometen a complementar la seua formació́ mentre treballen.   
   

Assenyalen la penalització que pateixen per mancar d’experiència a l’hora de trobar la 
primera ocupació i d’ací la seua demanda de suport institucional perquè des de 
l’administració local s’establisquen convenis amb empreses que faciliten l’accés al 
mercat laboral a joves amb formació que encara no han iniciat la seua experiència i 
trajectòria en el món professional.  

Els i les joves apunten que des de l’administració s’hauria de treballar en la línia de 
sensibilitzar l’empresariat sobre contractació juvenil i les ajudes que poden rebre sobre 
aquest tema, establint estratègies de mediació amb les empreses. Des de 
l’administració es visibilitzarien aquestes empreses responsables i compromeses que 
contribuïsquen a erradicar el problema social de la desocupació juvenil, dotant-les d’un 
segell de compromís social. 

En el Diàleg establit amb joves i Ajuntament “Benestar Integral” les responsables del 
Departament de Promoció Econòmica i Ocupació Municipal informen de diversos 
programes de pràctiques que mantenen amb universitats, IES i Centres de Formació 
Professional. 

      

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre d’empreses amb les quals subscriguen convenis de col·laboració 
Nombre d’insercions laborals  
Temporalitat dels contractes realitzats 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Llarg termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea de Promoció Econòmica  
 

 

 

 

 

 

 

 



43. Foment de l’habitatge jove, pisos compartits, polítiques municipals que faciliten 

l’emancipació 
 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
L’accés dels joves a l’habitatge és un assumpte que està en l’agenda social i política 
estatal des de fa molts anys. Les crisis econòmiques, l’alt atur juvenil a Espanya (el 
40%) i els treballs i sous precaris fan que accedir a un habitatge s’haja tornat una 
utopia. 
 
Considerant que l’accés a un habitatge adequat constitueix un dret fonamental i ha de 
considerar-se una condició prèvia per a exercir i obtindre l’accés als altres drets 
fonamentals i a una vida digna, es considera així mateix que les autoritats nacionals, 
autonòmiques i, en el que ens competeix, locals, tenen l’obligació de definir la seua 
pròpia política d’habitatge i adoptar les mesures necessàries per a garantir aquest dret 
fonamental. 
 
Cal tindre en compte que la crisi de l’habitatge que s’està produint dona lloc a 
l’exclusió social i l’accés a un habitatge digne i assequible és més difícil per a multitud 
de grups vulnerables però particularment per a les persones joves desocupades; 
l’administració local hauria de tindre entre les seues prioritats la implementació de 
polítiques públiques eficients per a garantir la igualtat d’accés per a tots a un habitatge 
digne, protegir els drets humans de les llars més desfavorides i fer costat als grups 
més vulnerables, a fi de protegir la seua salut i benestar. 
 
Fomentar l’accés a l’habitatge de les persones joves mitjançant la canalització dels 
recursos disponibles, establir canals d’informació i mediació d’accés a l’habitatge i per 
a la convivència, crear una plataforma en línia per a relacionar l’oferta i la demanda de 
lloguer compartit, impulsar programes que suposen experiències de convivència 
intergeneracionals, són algunes de les accions que proposa l’Assemblea de Joves que 
es podrien implementar amb el compromís i implicació de l’administració local, amb 
l’objectiu d’afavorir l’accés al primer habitatge de manera que emancipar-se no 
suposara un salt al buit, tal com es viu entre moltes persones joves de la nostra 
localitat.         
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Oficina d’assessorament en matèria d’habitatge 
Implementació d’accions per al foment del lloguer jove 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea Habitatge + Àrea de Serveis Socials 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20210519/sanchez-600-millones-de-euros-plan-de-choque-paro-juvenil-paro-empleo-11740745
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210519/sanchez-600-millones-de-euros-plan-de-choque-paro-juvenil-paro-empleo-11740745


44. Promocionar ajudes econòmiques locals per a l’accés a l’habitatge i establir 

mecanismes de regulació dels preus del lloguer 
 

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
 
Els joves plantegen que per a donar solució al problema principal d’emancipació de les 
persones joves, de la mà de la desocupació, i amb l’objectiu de promoure l’accés a 
l’habitatge del col·lectiu, l’administració local hauria de contemplar ajudes municipals 
per a facilitar aquest accés. En la convocatòria d’aquestes ajudes s’haurien de 
contemplar aspectes que facilitaren que els col·lectius vulnerables i amb menys 
recursos tingueren prioritat en la recepció d’aquestes. 
Al mateix temps aquestes ajudes s’haurien de coordinar amb les ajudes de lloguer que 
ofereix la Conselleria. 

La implementació d’algun servei d’assessorament sobre habitatge a les persones 
joves en qüestions referents als seus drets i deures quant a l’ús del seu habitatge i la 
seua relació́ amb la comunitat; la regulació dels preus de lloguer en relació al metre 
quadrat (competència autonòmica o estatal) o en defecte d’això la generació d’un 
indicador públic de referència que promocionaren l’accés a l’habitatge en règim de 
lloguer a preus justos i assequibles per a la població jove són unes altres de les 
qüestions que es plantegen des de l’Assemblea de Joves. 

Al mateix temps es reclama difusió de les convocatòries de lloguer d’habitatge públic, 
habitatge social i de promocions de VPO a través dels canals de comunicació de 
regidories com ara Joventut i Serveis Socials.   

   

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre d’ajudes per al lloguer jove 
Realització d’un indicador de preus públics 
 
  
PRESSUPOST: Alt 
TEMPORALITAT: Mitjà termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea d’Habitatge + Serveis Socials 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



45. Activitats formatives de preparació per a la vida independent 
ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove 
  
DESCRIPCIÓ: 
              

El col·lectiu de joves, ja siguen que hagen cursat estudis o no, manifesten la necessitat 
de preparar-se en el seu trànsit a l’emancipació i adquirir les eines i 
habilitats necessàries per a una vida autònoma, per la qual cosa proposen la posada 
en marxa de tallers de gestió de la vida diària. 

La realització de tallers de formació sobre temes com ara economia familiar, gestió 
domèstica, contractació de serveis, interpretació de factures, sol·licitud d’ajudes, 
cursar reclamacions, relació amb l’administració electrònica així com temes laborals i 
fiscals, facilitarien el trànsit a l’emancipació dels i les joves. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
  
Nombre de cursos o xarrades realitzades 
Nombre de persones assistents adolescents i joves 
Grau de satisfacció de les persones participants 
  
PRESSUPOST: Mitjà 
TEMPORALITAT: Curt termini 
COMPETÈNCIA: Municipal 
REGIDORIES RESPONSABLES:  
Àrea de Joventut + Àrea de Promoció Econòmica + Àrea Educació  
 

  
      

     

    

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10. ÀMBIT DE LA CULTURA I ART JOVE 

 

46. Posar en marxa l’Agència de Creació Jove, que articula la promoció cultural i 

artística dels joves, amb un servei de representació i assessorament per a artistes, 
músics i grups musicals, amb cicles de formació i informació professional per a artistes 
de tots els nivells i espais de participació 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

DESCRIPCIÓ: 

L’Agència de Creació Jove serveix per a articular el suport a joves que realitzen algun 
tipus d’activitat creadora en qualsevol àmbit de la cultura, en la qual ells/es mateixos/es 
tindran la seua via de participació directa. 

Els joves insisteixen en la importància de fer-se veure i per a això troben interessant que 
algú els represente i oriente per a tasques que ixen de la pròpia creació (vendre’s, 
tràmits burocràtics, facturació…), i per a buscar-los activitats o actuacions, en un servei 
de management que també els puga assessorar. 

El mateix servei pot recollir activitats formatives, tallers o xarrades dirigides a col·lectius 
específics o per a tots (depenent de l’interés que genere la temàtica). 

Ací són molt interessants les propostes que els joves realitzen en aquest sentit, per la 
qual cosa és molt convenient que es mantinga una comunicació fluida entre Joventut i 
joves creadors/es. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Posada en marxa d’Agència i serveis / nombre de grups, músics o artistes que utilitzen el 
servei / accions formatives realitzades / nombre d’assistents / nombre de joves que 
participen dinamitzant l’agència 

  

PRESSUPOST: Mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  



47. Posar a la disposició de joves espais per a la creació artística a través de l’Espai de 

Creació Jove en un xalet de la Gerència 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Igual que ja està cobert en músics, aquesta proposta cobreix un problema de molts 
artistes, com és la falta d’un espai que no tenen a la seua casa per a desenvolupar el seu 
treball artístic, com ara serigrafia, gravat…, que compte amb material com ara 
impressores, cavallets, biblioteca gràfica, eines de taller, etc. Si l’espai és compartit o 
contigu amb altres artistes, és interessant perquè pot donar lloc a interaccions. Aquests 
artistes haurien de desenvolupar algun projecte per a Joventut, de manera coordinada. 

Respecte a espais, rehabilitar un xalet de la Gerència és l’opció més idònia, són 
equipaments òptims per a aquest ús, ja que disposen de diversos espais amplis i 
contigus en els quals els joves tinguen possibilitats per a intercanviar idees i interactuar. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’espais que es destinen a la creació artística de joves / Nombre d’artistes que 
fan ús d’espais / Nombre de propostes artístiques que sorgeixen per aquestes cessions 
d’espais / Nombre d’accions artístiques fruit d’interaccions entre artistes en espais per a 
creació 

  

PRESSUPOST: Mitjà 

TEMPORALITAT: Mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut + Patrimoni 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



48. Donar suport a artistes joves emergents, dins de l’Agència de Creació Jove, amb la 

creació de residències artístiques, que permeten confluències entre diferents 
creadors/es 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els i les joves que realitzen algun tipus de creació artística han vist com una acció 
prioritària el suport als qui poden oferir algun tipus de projecte interessant, tenint en 
compte que puguen realitzar-se interaccions entre diversos/es creadors/es. Tot això sota 
el paraigua de la futura Agència de Creació Jove. 

De manera similar a experiències en altres municipis, els joves van plantejar residències 
artístiques que permeten portar durant un temps a artistes d’altres llocs que poden 
treballar amb artistes locals, combinant diferents disciplines artístiques en un mateix 
projecte (o en diversos). 

Una acció prou relacionada amb aquesta és la creació d’Espais de Creació Jove, que 
seran els entorns on desenvolupen els seus projectes la majoria d’artistes que se 
secunde. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’activitats amb noves temàtiques. Nombre d’interaccions artístiques. Impacte 
aconseguit en xarxes socials, i persones assistents a activitats amb públic 

  

PRESSUPOST: Alt 

TEMPORALITAT: Mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIES RESPONSABLES: Àrea d’Infància i Joventut + Àrea de Contractació 

  

  

  

  

  

  

 



49. Millorar els locals d’assaig del Casal Jove 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

El Casal Jove disposa de diversos locals d’assaig destinats a grups musicals. Hi ha dos 
tipus de locals: els que se cedeixen bianualment per a grups joves que es presenten a 
una convocatòria / els compartits de cessió per dies. Concretament, els joves estan 
interessats/des en ampliació d’horaris, per a això s’estudiarà la conveniència, sempre 
amb la premissa que afecte un col·lectiu de joves el més ampli possible, en cas que hi 
haja prou grups musicals usant els locals de forma prou intensiva, o aprofitant per a 
obrir la instal·lació coincidint amb altres activitats. 

D’altra banda, els grups que assagen en els diferents locals d’assaig del Casal Jove 
veuen un problema que aquests locals manquen d’aire condicionat directe, i, perquè a 
l’estiu puga refrigerar-se, han d’obrir el local quan no estan tocant. S’estudiarà la 
possibilitat tècnica i econòmica de posar aire condicionat en aquests locals, que 
afectaria els sis locals del corredor i l’estudi d’enregistrament contigu al Casal Jove. 

Finalment, des de Joventut es revisaran les condicions d’ús dels grups musicals per a 
traçar una espècie de residència en la qual els grups, a part de realitzar concerts, es 
comprometen a la realització d’algun projecte, el qual comptarà amb l’orientació, suport i 
seguiment de Joventut. Podria ser enregistrament d’algun material audiovisual, o 
sinergies amb algun projecte artístic de diversa índole. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’accions de millora dels locals d’assaig. Grau de satisfacció de grups musicals. 
Nombre de projectes, actuacions, i uns altres productes resultants de la cessió dels 
locals d’assaig 

  

PRESSUPOST: Mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

 



50. Consolidar les convocatòries per a incloure propostes artístiques i culturals de 

joves en programació trimestral i al Casal Jove 

  

ORIGEN PROPOSTA: Comissió tècnica Departament de Joventut 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els i les joves que realitzen algun tipus de creació artística han vist com una acció 
prioritària el suport als qui poden oferir algun tipus de projecte interessant, tenint en 
compte que puguen realitzar-se interaccions entre diversos creadors/es. 

Des del Departament de Joventut s’han llançat convocatòries perquè joves puguen 
presentar les seues propostes culturals per a desenvolupar, davant de les quals la 
resposta ha sigut prou irregular. Seria necessari donar major suport a aquestes 
convocatòries perquè joves que realitzen qualsevol forma d’expressió cultural puguen 
llançar les seues propostes, i per a enriquir la programació trimestral del Departament 
amb projectes autènticament juvenils. 

D’altra banda, els i les joves també van plantejar la compra d’obres artístiques per part 
de l’Ajuntament, que en aquest sentit es pot traduir com la realització de projectes 
artístics amb el suport de l’Ajuntament. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de propostes presentades. Nombre de propostes realitzades. Impacte 
aconseguit en xarxes socials, i persones assistents a activitats amb públic 

  

PRESSUPOST: Mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-Mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

 

 



51. Facilitar a joves músics/ques i grups novells suport per a enregistrament de primers 

discos o realització de primers videoclips, en col·laboració amb joves que realitzen 
alguna altra activitat artística 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els i les joves músics/ques veuen com una necessitat l’ajuda per a arrancar el seu 
projecte musical. A part de realitzar concerts en directe, en alguns casos, els grups 
necessiten ajuda per a enregistrament de cançons o per a la realització d’un videoclip. 
Aquesta necessitat és molt variable. Hi ha bandes/músics que són perfectament 
autosuficients, i altres que necessiten ajuda per mancar de coneixements tècnics i/o 
materials necessaris per a dur a terme el projecte. 

Ací ha sorgit entre els joves possibilitats reals d’un treball col·laboratiu entre 
músics/ques i joves que realitzen art audiovisual. 

Aquesta acció pot estar en relació directa amb els locals d’assaig (els grups dels locals 
poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes) i amb el Morvedre Rock (el premi o incentiu de 
Morvedre Rock pot ser l’enregistrament de temes o realització de videoclips). 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de cançons gravades / Nombre de videoclips gravats / Repercussió del material 
gravat (nombre de reproduccions) / Grau de satisfacció de músics/ques amb el resultat 

  

PRESSUPOST: Mitjà-Alt 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

  

  

 



52. Potenciar el Cens de Joves Creadors/es, facilitar-hi la inscripció i mostrar els joves 

artistes inscrits/es amb la creació d’un catàleg de joves artistes en actiu, actualitzable 
anualment 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Concretament els i les joves proposen visibilitzar-se, amb la posada en valor d’una eina 
com és un cens. Demanen que es puguen fer públics aquells que així ho demanen per a 
inserir les seues dades en un catàleg amb informació detallada del que realitzen, que 
servisca per a la seua contractació i posada en valor. 

També es facilitarà la inscripció a aquest cens, amb el disseny d’una inscripció en línia. 

La creació de l’Agència de Creació Jove permetrà articular el contacte amb joves artistes 
i músics/ques. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’altes en el cens de Joves Creadors / Realització de catàleg / Nombre d’artistes 
que formen part del catàleg / Nombre de visites a la web del catàleg 

  

PRESSUPOST: Baix-Mitjà 

TEMPORALITAT: Mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



53. Ampliar les opcions perquè joves grups i músics de la localitat actuen en directe, 

amb la regulació d’actuacions al carrer, revisió de la selecció per a tocar en festivals 
locals i de teloners en concerts importants, com els de les festes patronals 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els joves músics demanen que puguen fer mini-actuacions de manera informal sense 
cap mena de muntatge tècnicament complex, en llocs especialment concorreguts, com 
ara el passeig marítim (cal lligar bé amb Costes els permisos), Albereda, Glorieta, 
Triangle Umbral o fins i tot centres comercials, on també poden realitzar-se aquests 
concerts. Caldria consolidar espais ja en ús com ara Jardins del Casino, Mercat de 
Sagunt, Triangle Umbral.  

D’altra banda, els joves músics perceben que la manera de seleccionar bandes per a 
actuar en festivals (grups guanyadors de Morvedre Rock), aspecte a revisar amb els 
mateixos joves. Així mateix, en relació amb les festes patronals, a part que algun dia es 
realitzen concerts de grups i músics/ques locals, algun grup o músic/a local puga exercir 
de teloner en els concerts amb artistes consagrats.   

La consolidació de les opcions de música en directe vigents per a actuar en directe 
(programació del Casal Jove, certàmens com Morvedre Rock) ha de ser present. 
Concretament, en referència a Morvedre Rock, està pendent de revisió amb joves 
músics/ques el tipus d’incentiu que reben els grups participants. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de concerts realitzats / Nombre aproximat de persones que hi assisteixen / 
Nombre de grups i músics que actuen en festivals, concerts de festes patronals 

  

PRESSUPOST: Baix-mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut + Àrea de Cultura + Festes 

  

  

  

 

 



54. Augmentar l’oferta de les Escoles Creatives i ampliar a edats a partir de 18 anys 

  

ORIGEN PROPOSTA: Comissió tècnica Departament de Joventut 

  

DESCRIPCIÓ: 

Es tracta de consolidar l’oferta de les Escoles Creatives, incidint en aquells trams d’edat 
o disciplines artístiques menys representats. Concretament, caldria incidir en l’oferta per 
a joves a partir de 18 anys, afinant en les propostes. Sempre tenint en compte que van 
dirigides a públic amateur amb l’objectiu d’introduir joves en diferents formes 
d’expressió cultural i artística. 

En aquest sentit, és molt convenient comptar amb els grups de participació per a perfilar 
possibles cursos que s’adapten a necessitats i demandes reals dels i les joves de les 
seues edats. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de nous cursos / Nombre de joves inscrits/es per trams d’edat   

  

PRESSUPOST: Mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Crear una Trobada Anual de Cultura Jove 

  

ORIGEN PROPOSTA: Comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Es tracta d’una jornada en la qual els joves artistes puguen mostrar els seus treballs a 
manera de fira oberta al públic, siga un espai formatiu, servisca de fòrum de debat i 
participació, i també siga un aparador interessant per a la difusió i l’estimulació del 
consum cultural. 

Els seus objectius serien visibilitzar artistes joves, difondre la cultura, i crear espais de 
participació i formació. 

L’Agència de Creació Jove modularà el contingut i la manera d’organitzar aquesta 
jornada. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de joves creadors/es que hi participen / Nombre de reunions realitzades / 
Nombre de persones que hi assisteixen 

  

PRESSUPOST: Baix-Mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 



56. Realitzar enquestes en línia sobre diversos temes en cultura, música, art: 

inquietuds, idees… 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Des de les xarxes socials, principalment, és prou senzill realitzar sondejos i consultes 
entre els/les joves quan es tracte de conéixer realitats concretes o decidir sobre algun 
tipus d’acció relativa a cultura jove. Això permetria afinar més en les accions a realitzar. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre d’enquestes realitzades / Nombre de joves que participen en aquestes 
enquestes / Nombre d’accions en què aquestes enquestes han sigut influents 

  

PRESSUPOST: Baix 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



57. Fomentar una major comunicació entre joves artistes i l’Ajuntament, amb reunions 

per a expressar i revisar propostes de joves en art i música 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els i les joves han vist molt interessant que hi haja una via de participació on expressar 
les seues necessitats i idees, de cara al fet que es facen realitat. 

La creació d’una Agència de Creació Jove permetrà establir una via més formal per a 
aquesta interacció. Així mateix, la Trobada Anual a manera de fira on es mostre el 
potencial creador de cultura de la joventut del municipi servirà com a fòrum per a 
establir debat i participació. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de reunions realitzades / Nomber de joves que participen en aquestes reunions 

  

PRESSUPOST: Baix 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



58. Traure a la llum un mitjà de comunicació creat per joves dedicat a temes artístics i 

culturals, on es done cobertura a propostes i esdeveniments de joves locals 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Proposen una publicació tipus fanzine, que pot ser en línia (per exemple, mitjançant una 
publicació Isuu). La creació d’una Agència de Creació Jove pot servir per a articular 
aquest projecte, que ha de desenvolupar-se sempre que hi haja una iniciativa per part de 
joves interessats/des per temes culturals. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de publicacions realitzades / Nombre de joves que hi participen i decideixen en 
la seua realització   

  

PRESSUPOST: Baix-mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut + Àrea de Cultura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



59. Aconseguir una difusió més efectiva del que es realitza des de Joventut, amb major 

publicitat i promoció dels esdeveniments i tallers i potenciar una xarxa social de 
joventut, que done suport a grups i artistes 

  

ORIGEN PROPOSTA: Fòrum Jove (Art Jove) + comissió tècnica 

  

DESCRIPCIÓ: 

Els/Les joves perceben com a millorable la difusió dels projectes i activitats culturals 
que ofereix Joventut, troben a faltar entre altres coses el poc ús d’eines de què disposen 
les xarxes socials i internet, com les promocions o tècniques per al posicionament i 
viralització de publicacions. 

Una de les propostes dels joves és comptar amb algú que assessore en aquest tema, 
com podria ser un/a programador web per a pàgina musical i artística en internet, amb 
informació (notícies de discos, llançaments, marxandatge…). Una altra proposta és 
tindre en compte joves que realitzen alguna activitat cultural, musical o artística, tindre’ls 
en compte en xarxes socials, amb posts sobre els seus projectes, o idees més senzilles 
com una playlist de música jove local des del perfil de Spotify. 

D’altra banda, aquesta acció permetrà també la visibilitat de joves artistes o músics, que 
és una cosa també sol·licitada i plasmada en aquesta i altres accions. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

Nombre de publicacions en xarxes socials / Nombre d’interaccions obtingudes / Nombre 
de joves que s’assabenten d’activitats per xarxes socials 

  

PRESSUPOST: Baix-mitjà 

TEMPORALITAT: Curt-mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea d’Infància i Joventut 

  

  

  

 

 

 

 



60. Creació d’un allotjament col·lectiu (hostel municipal) a l’antiga 

Gerència d’AHM 

ORIGEN PROPOSTA: Equip tècnic Àrea Joventut 

DESCRIPCIÓ: 

Des de fa algun temps, la Delegació d’Infància i Joventut ha manifestat la necessitat de 
poder comptar amb un allotjament col·lectiu que permetera la realització d’intercanvis. 
Així com oferir a grups escolars o d’educació en el temps lliure la possibilitat de 
disposar d’un allotjament tipus alberg, en la fase final de la via verda d’Ojos Negros-el 
Port de Sagunt. Per això es va dissenyar la proposta de realitzar en dos adossats de 
l’antiga Gerència un hostel amb capacitat màxima per a unes 50 persones. Aquest 
emplaçament es va pensar adequat, ja que l’antic traçat de la via minera para a menys de 
trenta metres, i podria ser una opció que cobrira dues necessitats. La primera vinculada 
amb els intercanvis dins del programa Erasmus +; i l’altra com un al·licient turístic més 
per a grups organitzats que, una vegada realitzada la via verda, vulguen gaudir de la 
nostra ciutat. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Projecte d’execució de l’obra 

Seguiment de la concessió 

Registre d’utilització anual 

Grau satisfacció de les persones usuàries 

 

  

PRESSUPOST: Alt 

TEMPORALITAT: Mitjà termini 

COMPETÈNCIA: Municipal 

REGIDORIA RESPONSABLE: Àrea de Joventut + Àrea de Contractació  


