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1. Justificació del projecte
Des del Departament de Joventut, amb l’objectiu d’elaborar el I Pla Jove de la
Mancomunitat de la Ribera Alta 2021 – 2025, s’inicia l’any 2019 l’anàlisi de la realitat
juvenil i de les polítiques de joventut a l’àmbit comarcal, mitjançant l’enquesta jove sobre
interessos, inquietuds, preocupacions, demandes i necessitats que ens proporciona
l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per tal de mobilitzar els agents que hi participen,
corresponsabilitzar-los i fer-los partícips del procés de diagnosi del Pla.

L’objectiu és desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques de joventut
a l’àmbit de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població juvenil del territori.

Analitzades i valorades unes 600 respostes, aproximadament, de joves d’entre 12 i 30 anys
de la comarca, destaca la preocupació per temes de salut mental com ho és l’ansietat, la
depressió, l’estrés o altres problemes d’índole emocional.

Així mateix, llancen les següents peticions per tal de millorar la seua situació:
➢ Demanen ajuda psicològica.
➢ Espais segurs on poder expressar-se.
➢ Que es done més importància als problemes de salut mental.
➢ Eines per mantindre les bones relacions.
➢ Educació en el respecte i el diàleg.
➢ Ajuda de caràcter psicològic i emocional (ho nomenen com a elements per a millorar i
mantindre les bones relacions d’amistat i familiars).

Paral·lelament, a l'abril del 2022, amb l'objectiu d'apropar-se a la percepció social de la
salut mental de les persones joves, i com a conseqüència de la pandèmia sobrevinguda a
causa de la Covid-19, el Consell Valencià de la Joventut presenta l’estudi "Estat de la Salut
Mental de la Joventut Valenciana" d’on s’extrauen les següents conclusions:

➢Les persones joves consideren que el sistema sanitari tracta la salut mental com una
dimensió secundària de la salut, molt per darrere de la dimensió física. 
➢La invisibilització i infravaloració de la problemàtica genera una baixa i insuficient inversió
en aquesta matèria.
➢Les problemàtiques més freqüents entre les persones joves són: l’ansietat, l'estrés, la
depressió, problemes d’autoestima, els trastorns de la conducta alimentària (TCA) i les
addiccions a substàncies (estupefaents i alcohol) i al joc en línia.
➢Les persones expertes criden l’atenció sobre l’augment de les conductes suïcides,
reflectides en les estadístiques de morts per suïcidi en menors de 39 anys en la Comunitat
Valenciana.
➢Les persones joves senten malestar a causa de la infravaloració i incomprensió de les
persones adultes. Estan completament en contra dels termes que s’han popularitzat per a
parlar de la població jove actual com a “generació de vidre/cristall”, ja que pensen que no
s’ajusten a la realitat.



Des de l’IVAJ seguint amb la línia de treball que marca l’Estratègia Valenciana de
Joventut (EVJ) i que aposta per un desplegament local de les polítiques de joventut i per
la progressiva incorporació de professionals de joventut a ajuntaments i mancomunitats
del territori, l'any 2021, inclou la figura de tècnic/a de grup A (psicòleg/a) als equips de
Joventut.
La figura de psicologia es considera necessària, arran de la realitat estudiada, per a incloure
la perspectiva de la Salut Mental i el Benestar Emocional al treball que ja es realitza amb
joves des de les diferents àrees de joventut.

Amb aquesta incorporació al departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera
Alta, s'inicia una sèrie de coordinacions amb altres professionals de la comarca que
treballen a l'àmbit de la "Promoció de la Salut". 
Fruit d'aquestes coordinacions es crea el Grup de Treball Promoció de la Salut
Emocional en Joves. Integrat per professionals del Departament de Salut de la Ribera,
Salut Pública "Xarxa Salut", l'Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives i el
Departament de Joventut, el GT mencionat es reuneix presencialment amb una
periodicitat quinzenal per tal de portar endavant iniciatives d'intervenció comunitària,
en població jove, des d'una perspectiva salutogènica.

Naix així el projecte que ens ocupa: Entre Joves.

2. Creació grup de treball intersectorial.
 

➢L’accés a una atenció psicològica de qualitat és percebut per les persones joves com car i
complicat.
➢Les persones expertes consultades consideren que hi ha una sobremedicalització de les
persones joves.
➢Les persones joves consideren que cal incorporar la salut mental en l’agenda política;
invertir en recursos i personal per a l’atenció de la salut mental (tant dins del sistema
sanitari com en les institucions públiques educatives); integrar de forma transversal la
gestió de les emocions en l’educació formal i complementar-la en l’educació no
formal; donar a conéixer els recursos de salut mental accessibles a la ciutadania i
crear grups de suport entre iguals.



3. Objectius, descripció i metodologia.
 

 El treball i l'acompanyament directe a les joves, al llarg de 10 sessions d'hora i
mitja de durada.
 I, dues sessions paral·leles i voluntàries amb les persones adultes que guíen l'educació
de les participants del programa (mares, pares, tutores, iaies, docents), on s'informa i
s'explica la metodología mare del projecte: La Disciplina Positiva i els seus principis
rectors, la fermesa, la amabilitat i el afecte.

La imatge negativa de l'adolescència present en el món occidental al llarg de les últimes
dècades ha propiciat un model d'atenció a la salut adolescent centrat en el dèficit i en els
factors de risc. No obstant això, durant els últims anys, aquest model ha començat a ser
qüestionat per enfocaments que emfatitzen la competència i el desenvolupament positiu
de joves i adolescents.
Tot adolescent té el potencial per a aconseguir un desenvolupament exitós i
saludable. Prevenció no és sinònim de promoció. La reducció de factors de risc no
condueix de forma inequívoca a un desenvolupament positiu. Prevenció i promoció han
d’anar de la mà per configurar un ajust adolescent òptim.

EntreJoves és un programa d'educació emocional que pretén promoure el benestar
emocional de les persones joves, dotant-les d'eines i recursos per a desenvolupar
una sana autoestima i per aprendre a gestionar les seues emocions. 

Per a fer-ho possible es plantejen els següents objectius:
  
     Crear un espai de diàleg segur i de confiança, on joves de la comarca tinguen
l’oportunitat de tractar diferents qüestions del seu interés, lliurement i sense ser jutjades.

     Dotar i potenciar l’ús de recursos personals per tal d’afavorir la competència social en
joves.

     Promoure factors de protecció i que la persona connecte amb aquells actius o recursos
que puguen generar-li benestar.

     Generar resistència als factors de risc i reduir conductes problema (comunicació
violenta, trastorns depressius i ansietat, consum de drogues).

     Facilitar la construcció d’una identitat positiva pròpia (sana autoestima, sentit de
propòsit, competència emocional).

Per tal de d'aconseguir aquests objectius, es dissenya una intervenció que contempla dos
vertents:

1.

2.

En aquestes sessions es desmitifiquen falses creençes respecte a l'adolescència, i s'orienta
respecte a la comunicació adult-adolescent.



¿Qui sóc jo?, ¿Qui som nosaltres?. Autoconeixement i
identitat grupal.

La meua millor versió. Autoconcepte, l’avantsala per a la
construcció de l’autoestima.

L'intrús que no em fa bé. Relació entre el pensament i
l’ansietat. Identificació de pensaments intrusius. Tècnica
parada de pensament.

L'intrús que no em fa bé II. La presa de decisions i la
conducta.

Sentir bé. Autoconsciència emocional. Identificació i
validació. 

Sentir bé II. Autoregulació emocional. Tècniques de
relaxació.

El cabdell de llana. Responsabilitat afectiva i assertivitat.

El cabdell de llana II. Entrenament d’habilitats socials i
comunicatives (CNV).

Ressorgir. Acceptació VS Conformisme.

              VIURE. Sessió de celebració i cloenda. 
 

Aquest últim punt és considerat necessari perquè el contingut, les destreses i les
competències adquirides a les sessions de grup, siguen respaldades i es consoliden al seu
nucli familiar.
La clau perquè s'impulse un canvi intern està en la constància i la coherència entre
entorns.

Pel que fa a l'acompanyament directe a les joves, les sessions grupals, se centren en
l'adquisició de competències internes que configuren o promouen un
desenvolupament saludable.
Tot i que es planifiquen els continguts i es treballen conceptes prèviament establits, les
sessions són semiestructurades, fent possible que les joves adopten un paper actiu. A
més a més, una part important del temps s'inverteix en l'abordament de les
preocupacions i situacions personals que elles traslladen a la resta del grup,
integrant així aquestes, amb el contingut del programa.
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El treball en grup comporta un efecte terapèutic molt potent. A més a més, cal tindre
present que durant l'adolescència el grup d'iguals és la referència afectiva de
preferència i, per tant, aquest influeix significativament en la construcció de
l'autoconcepte de l'anomenada  etapa. 
Baix aquest "paraigües", s'utilitzen tècniques d'aprenentatge dialògic i vivencial amb
l'objectiu que les joves siguen part activa en el procés a través de l'experiència, la
implicació emocional, el raonament i el pensament crític.
Mitjançant aquests elements la persona descobreix la capacitat per integrar i relacionar
conceptes teòrics amb les situacions reals a les quals s'enfronta a diari.

En altres paraules, l'aprenentatge es reté millor perquè és significatiu i perquè la persona
s'involucra en tot el procés.

"Dis-me alguna cosa, i ho oblidaré. Ensenya'm alguna cosa, i ho recordaré. Fes-me
partícip d'alguna cosa, i ho aprendré."
-Confucio-

L'equip personal que facilita les sessions està format per dues figures professionals, un
dinamitzador juvenil i una psicòloga de joventut, aspecte que creiem suma valor al
programa, pel fet que tant els continguts com la forma de desenvolupar-los s'han
dissenyat de manera conjunta.

La metodologia educativa que motiva, impulsa i guia tot aquest treball és la
disciplina positiva. 
La disciplina positiva entén la "mala conducta" com el resultat d'una mala decisió,
desencadenada per una necessitat no coberta. Quan parlem de necessitats, ho fem
referint-nos a necessitats emocionals o de relació amb els altres.
Prenent aquest camp teòric per referència, les persones facilitadores acompanyen el grup
des del respecte mutu i amb la ferma convicció del fet que:

- Qualsevol persona té la capacitat d'aconseguir un desenvolupament òptim i positiu.
- Cap persona aprén a prendre decisions seguint instruccions.
- Connectar i confiar amb les joves requereix temps, escolta i confiança.
- L'adolescent necessita espai i oportunitat de decisió per desenvolupar la seua autonomia.
- Equivocar-se és necessari per aprendre a assumir responsabilitats i generar alternatives
de resposta.
- Consensuar límits fomenta la confiança, la capacitat de raciocini, el pensament crític, el
sentiment de competència i, a més, promou el seu compliment.

En definitiva, acompanyar el procés de creixement de les adolescents requereix un
treball personal inicial per deconstruir creences consolidades al llarg del temps i construir
uns nous fonaments, més respectuosos, amables i honestos amb aquesta etapa
evolutiva, tant intensa com transformadora, que marca l'inici de les relacions de la
persona amb el món, més enllà dels seus entorns més íntims.



4. Destinataries i àmbit d'actuació.
 Entre Joves està pensat i dissenyat per a millorar la salut mental i el benestar emocional de

la població de 12 fins als 18 anys de la comarca de La Ribera alta, que sense presentar
cap patologia mental concreta, mostra dificultats per fer front als esdeveniments vitals
propis de la seua etapa evolutiva.

Es prioritza aquesta franja d'edat per dos motius: la seua complexitat i la gran quantitat de
canvis que es produeixen a tots el nivell (físics, socials, cognitius, emocionals) durant
l'adolescència i, perquè ja existeix un programa impulsat per l'àrea de salut, anomenat
"Estem bé", per a aquelles persones joves que ja han complit la majoria d'edat.

5. Implementació - Projecte pilot.

Les tutories, de primer cicle d'educació secundària, s'encarreguen de seleccionar
possibles participants del programa. 
Es contacta amb les joves i les seues famílies.
S'oferta també el programa a joves derivades de #BnestarJove, servei d'orientació i
assessorament emocional d'aquest mateix departament.
Es realitza una primera sessió amb joves, mares i pares on s'explica la filosofia del
programa.
Es deixa un termini perquè les joves s'inscriguen i presenten la documentació i els
permisos necessaris.

A gener del 2022 s'inicia el disseny del programa Entre Joves i es decideix plantejar la seua
implementació al municipi de La Pobla Llarga.
S'inicia el contacte amb el personal tècnic de joventut i amb l'orientadora de l'IES Pere
Esplugues. Es realitzen diferents reunions de coordinació per proposar el projecte i portar-
lo endavant.

1.

2.
3.

4.

5.

Seguint les orientacions de la psicòloga clínica del Departament de Salut del territori, que
ens presta suport, es decideix que el grup ha d'estar compost d'entre 10 i 13 persones,
perquè siga operatiu.

A març del 2022 s'inicia el programa a la "Casa de la Joventut de La Pobla Llarga", amb 10
joves inscrites d'entre 12 i 14 anys dels municipis de La Pobla Llarga, Sant Joanet,
Manuel i Alberic (8 xiques i 2 xics, dels quals 1 abandona el grup en la primera sessió).
S'ha escollit la Casa de la Joventut del municipi, per ser un espai de referència per al
col·lectiu jove, de manera que el senten propi i proper.
L'espai de treball comprén una sala espaiosa i ampla, amb pocs elements divisoris, i on es
poden desenvolupar dinàmiques d'expressió i moviment.

D'altra banda, es disposa d'una gran pissarra, coixins per sentar-se a terra, matalassets o
estoretes per a la relaxació. El Departament de Joventut aporta altres elements per
generar un ambient acollidor i personal: veles, bol tibetà, mantell central, altaveu per a la
música...



Dimarts 22 de març: ¿Qui sóc jo?, ¿Qui som nosaltres?
Dimarts 29 de març: La meua millor versió. 
Dimarts 5 d’abril:  L'intrús que no em fa bé.
Dimarts 12 d’abril: L'intrús que no em fa bé II.
Dimarts 26 d’abril: Sentir bé.
Dimarts 3 de maig: Sentir bé II.
Dimarts 10 de maig: El cabdell de llana.
Dimarts 17 de maig:  El cabdell de llana  II.
Dimarts 24 de maig: Ressorgir. 
Sessió reencontre 7 de juny VIURE 15:30h-17:30h

CRONOGRAMA Entre_Joves
la pobla llarga:

Lloc: 2n pis Casa de
la Joventut

15:30h-17:00h



6. Valoració i Conclusions.
L’assistència ininterrompuda i voluntària per part de les joves a totes les sessions
grupals, s’ha considerat un predictor d’èxit, així com les peticions personals perquè el
programa disposara d'una continuïtat en el temps.

Així mateix, l’enquesta sobre competència i autoestima, que emplenen les joves a l'inici
i al final del projecte, així com les entrevistes personals finals, revelen una millora
significativa en l’estat emocional de les participants del grup.

S'extrauen les següents conclusions:

➢ Les persones joves necessiten espais segurs on poder resoldre dubtes, expressar les
seues preocupacions i aprendre eines per a la vida.
➢ Els diferents perfils participants han facilitat la reciprocitat en l’adquisició
d’estratègies de resolució de conflictes.
➢ Conéixer i compartir entre iguals ha suposat una reducció en el sentiment de soledat
que prèviament manifestaven les joves.
➢ Les participants se senten més competents a l'àmbit emocional per fer front als
diferents conflictes que poden sorgir en l'àmbit educatiu i familiar, donant lloc a una
millora en el nivell d'autoestima que presenten.



7. Perspectiva de futur.

El municipi ha de disposar d'una aula de treball amb les condicions necessàries.
Les dos persones facilitadores (LPF) han de ser, prioritàriament, persones de referència
al seu municipi i preferentment procedents de diferents sectors i perfils professionals.

Entre Joves pretén convertir-se en un recurs que estiga a la disposició de qualsevol jove del
territori que el necessite. La nostra intenció és facilitar que aquesta eina de treball
puga arribar a totes les professionals de joventut que desitgen implantar aquest
programa als seus municipis. Per fer-ho possible s'ha elaborat un dossier pràctic
(Annex 3) en el que es descriu detalladament cada sessió, tot i que cal tindre en
compte que les joves guiaran gran part del temps d'intervenció, qüestió per la qual s'ha 
 d'adoptar una actitud flexible i disposar de recursos personals per mantindre una
mirada oberta que permeta recollir les demandes al moment i atendre-les com les
joves necessiten.

En l'actualitat, únicament s'ha realitzat una edició a un únic municipi i amb un grup de
joves, no obstant això, en aquest moment està tractant-se de cercar la millor solució per
poder donar resposta al major nombre de municipis possible. Aquesta és una qüestió que
està oberta al grup de treball intersectorial.

Algunes consideracions ha tindre en compte:

1.
2.

         - Titulació en psicologia o educació social i/o formació en educació emocional.
         - Titulació TASOC, TIS i/o formació en dinamització juvenil o facilitació de grups.

Com que a l'àrea local de Joventut no existeix encara la primera figura, es proposa que
aquesta siga procedent de l'equip base de Serveis Socials i /o la coordinadora tècnica de
Joventut si posseeix alguna d'aquestes titulacions.
D'altra banda, els municipis menuts que no disposen de cap d'aquestes dues figures,
aquesta funció podria ser assumida per les mancomunitats, sempre que siga possible.

3. Els grups de joves han d'estar formats d'entre 10 i 13 persones aproximadament, a la fase
inicial de la implementació del programa, perquè es contemplen baixes al començament.
4. Es considera imprescindible mantindre i defensar una mirada positiva cap a les joves,
confiar en la seua capacitat de decisió i en les seues competències personals per
aconseguir un creixement personal òptim.

Entre Joves és un projecte pensat perquè es consolide en el temps com un servei-
espai de creixement personal per al col·lectiu jove, realitzant una edició per
trimestre als municipis acollidors i, paral·lelament, plantar llavors per desestigmatitzar la
joventut entre la població adulta.

Sabem que la societat actual és altament diversa, complexa, que es manté en
continu canvi, i les problemàtiques i reptes socials també. 



La Intervenció Comunitària és una estratègia d’intervenció social que proposa un canvi
de model en aquest sentit: atorga un rol actiu al conjunt de la comunitat, de la qual
les administracions en són part i entén que el treball conjunt genera respostes col·lectives
amb una major capacitat de transformació del mateix entorn.

La Intervenció Comunitària, a través de l’enfortiment dels vincles socials i la cooperació
entre els i les membres de la comunitat, actua com a motor de canvi en la millora de les
condicions de vida de les persones i afavoreix la cohesió social. 

Per això diem que és una eina d’acció en la lluita contra les desigualtats, perquè
proveeix d’aprenentatges relacionals, contactes socials, xarxes de suport i vincles
que amplien oportunitats i multipliquen recursos, especialment entre les persones
socialment més dèbils o amb menys oportunitats. 
La intervenció comunitària augmenta la capacitat de donar respostes col·lectives a
demandes que, tractades individualment no podrien ser resoltes.

Promoció de la Salut Mental i el Benestar Emocional
Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta



ANNEXOS

 

1.Cartells de difusió 

2.Tríptics famílies i educadores

3.Dossier pràctic EntreJoves

4.Póster difusió I Jornada Internacional Xarxa Salut



Cartell emprat per a la difusió de la primera sessió amb famílies. 

¡ENS REUNIM AMB ALTRES JOVES PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES
 I DESCOBRIR LA NOSTRA MILLOR VERSIÓ!

SI VOLS PARTICIPAR, POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES  

Joventut Ribera Alta
   96 241 41 42 - 661 25 62 25

 
   joventut@manra.org

E N T R E _ J   V E S
INTERVENCIÓ GRUPAL

Compartir 

Tens entre 12 i 18 anys?

 
Tens conflictes amb familiars i amics 

que no aconsegueixes resoldre?
 

Et trobes travessant un moment complicat?

Sents que cap persona entén el que sents?

Vols canviar les coses i no saps com fer-ho?
Vols sentir-te millor?

EscoltarExpressar
 

rendre CréixSentir
Compartir EscolExpressar

 
Aprendreéixer Sentir



Cartell emprat per a la difusió de la segona sessió amb famílies. 

CONVIURE AMB L'ADOLESCÈNCIA

LA POBLA LLARGA (CASA DE LA JOVENTUT)

DIMECRES 1 DE JUNY A LES 18:30H
NO CAL INSCRIURE'S 

 
 

A CÀRREC DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT
DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

CONFIA I
CONNECTA

XARRADA COL·LOQUI

Parlarem sobre comunicació i límits.
 Compartirem inquietuds i

preocupacions.
Aprofita aquesta oportunitat!

DIRIGIT A MARES I PARES D'ADOLESCENTS



A la primera sessió amb famílies es reparteix material informatiu i
d'assessorament sobre a l'adolescència i a la disciplina positiva.



A la segona sessió amb famílies es reparteix material d'orientació
respecte a la comunicació adult-adolescent i l'establiment de límits. 



Disposem d'un dossier pràctic explicatiu en el qual es plasmen les
sessións detalladament per facilitar la seua implementació. 



Pòster I Jornades Internacionals Xarxa Salut. 



Contacte
 

¡ENS REUNIM AMB ALTRES JOVES PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES
 I DESCOBRIR LA NOSTRA MILLOR VERSIÓ!

 

SI VOLS PARTICIPAR, POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES  

 

 

 

Joventut Ribera Alta
   96 241 41 42 - 661 25 62 25

 
   joventut@manra.org


