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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 

El total del pressupost és de 239.750,00 euros en q uatre línies 
diferenciades  
 
1. STU       215.000 euros 
2. Manteniment ordinari edifici Joventut    700  euros 
3. Activitats Joventut     24.000 euros  
4. Mobiliari Joventut      4.000euros (inversió)  
 
La regidoria de Joventut té com a objectius al llarg del 2013 la realització de 5 
línies fonamentals per a treballar diferents aspectes de la joventut alcoiana. Al 
mateix temps entén que cal desenvolupar “propostes” comunes a tots els joves 
de la comarca a través de la Mancomunitat.  
 
 
1. Ocupació   
 
Oferir tallers orientats a aconseguir l’ocupació dels joves del municipi, aprofitant 
totes aquelles activitats que ja desenvolupen des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i ADL, l’IVAJ, la Diputació i el Campus d’Alcoi de la UPV. La 
regidoria pretén no solapar sinó complementar aquestes activitats, afegint 
aquelles que a dia de hui no es contemplen i són importants per als joves 
alcoians.  
 
 
2. Formació Integral de la persona  
 
Centrada en xerrades, campanyes  i/o activitats per a donar als joves 
informació i recursos davant temes que els afecten com autoestima, 
drogodependència, violència de gènere, hàbits saludables…  
  
 
3. Promoció de l’Associacionisme Juvenil  
 
Afavorir l’associacionisme juvenil i la seua participació activa en les polítiques 
de joventut de la ciutat.  
 
- Creació d’un Hotel d’Associacions autogestionable per a realitzar diferents 
activitats. 
 
- Impuls dels òrgans de participació juvenil. 
 
- Col·laboració amb diferents entitats de les activitats que ja porten a terme a 
favor dels joves.  
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- Apropament de les polítiques de joventut i les activitats de la regidoria així 
com de tot l’Ajuntament als joves a través de una agenda pròpia, les noves 
tecnologies i dels centres d’educació.  
 
 
4. Oci/Cultura 
 
Adequació d’un espai d’Oci “alternatiu” per a joves amb activitats sempre des 
del punt de vista d’un oci “sa” i “formatiu” de la persona, treballant per a posar 
els recursos necessaris als joves en el desenvolupament de les seues habilitats 
socials, d’autoestima, artístiques. Per exemple:  
 

- Bus Blanc  
- Activitats per donar a conèixer als Joves creadors 
- Creació d’un espai d’oci alternatiu a Cervantes  
- Tallers i activitats com dansa, Foto-Marató… 

 
 
5. Servei de Transport Universitari Mancomunat  
 
Apropant als joves la possibilitat de poder estudiar a la Universitat d’Alacant 
amb un servei de transport amb una relació de qualitat-preu adequada.  
 
 


