Ajuntament d’Alcoi

MEMÒRIA REGIDORIA DE JOVENTUT I INFÀNCIA
Servei Transport Universitari (STU).
És el centre i la principal despesa de la Regidoria. Aquest servei es fa especialment necessari en
aquestos moments de dificultats econòmiques per a les famílies que fan front, a més, a una pujada
en les taxes universitàries. Aquesta partida té un lleuger increment respecte a 2011, necessari
perquè, d’una banda, augmenten les despeses per l’increment d’usuaris i, d’altra, perquè
s’arrosseguen factures pendents de pagament perquè no havien tingut suficient consignació
econòmica en el pressupost de l’anterior govern, que aproximadament ascendien a 20.500 euros.
Programació i activitats de Joventut.
Tot i haver-se revisat a la baixa els pressupostos inicials i les despeses de cada activitat, el discret
increment econòmic d’aquesta partida respon a l’impuls que aquesta Regidoria vol donar a les
activitats juvenils i l’establiment d’una adequada política de joventut, que treballe amb aquest
col·lectiu i per les seues necessitats, tan important com històricament oblidat per l’Ajuntament, i
base del futur de la nostra ciutat.
Resum d’activitats planificades:
•

Posada en marxa i dinamització del Casal Jove (diverses activitats decidides pels joves).
Estructuració i col·laboració amb el moviment juvenil de la ciutat.

•

Servei d’assessorament jurídic Jovelex, gratuït per a joves.

•

Concurs de creació per a joves: nou logotip de la Regidoria i del Casal Jove, i exposició dels
treballs presentats.

•

Aules de recerca intensiva de treball per a joves.

•

Instal·lació d’un banc de llibres per a joves.

•

Bus Blanc.

•

Tallers de teatre i dansa, impartits per Asociación D*3 Jóvenes Artistas

•

Activitats culturals per a joves durant les setmanes de vacances escolars (Nadal i
primavera), centrades en els xiquets-adolescents (amb la participació d’alumnes en
pràctiques del mòdul corresponent de l’IES Andreu Sempere).

•

Programa d’oci saludable ACTIVA JOVE (diverses activitats).

•

Establiment d’un calendari de concerts al llarg de l’any de joves i per a ells.
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•

Realització d’una enquesta per a valorar les necessitats en matèria de joventut.

•

Col·laboracions amb diversos projectes d’entitats juvenils d’interés comunitari.
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