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Memòria Regidoria de Joventut 2014  
 
El total del pressupost per al 2014 és de 239.750,0 0 euros, repartits en 
quatre línies diferenciades: 
 

1.Aportació Mancomunitat STU                                                  215.000 euros 
2.Manteniment ordinari edifici Joventut                  700 euros 
3.Activitats Joventut                                                                      20.000 euros  
4.Activitats “Ajuntament Jove”            6.000 euros  
5.Mobiliari Casal Jove Joventut                                    24.000 euros (inversió)  

 
 
 
1.- OCUPACIÓ 
 
Oferir tallers orientats a aconseguir l’ocupació dels joves del municipi, aprofitant 
totes aquelles activitats que ja es desenvolupen des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i ADL, l’IVAJ, la Diputació d’Alacant i el Campus d’Alcoi 
de la UPV. En aquesta matèria hi ha molta oferta; per tant, és important no 
encavalcar-se, sinó complementar si és necessari, aquestes activitats, tot 
afegint aquelles que a dia de hui no s’hi tenen en compte i són importants per 
als joves alcoians. 
 
2.- FORMACIÖ INTEGRAL DE LA PERSONA  
 
Centrada en conferències i activitats per a donar als joves informació i recursos 
davant temes que els afecten, com ara l’autoestima, la drogodependència, la 
violència de gènere, hàbits saludables… Col·laborant igualment amb altres 
regidories, com són Benestar Social i Educació. 
 
3.- PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL  
Afavorir l’associacionisme juvenil i la seua participació activa en les polítiques 
de joventut de la ciutat. Potenciar la participació ciutadana dels joves alcoians 
amb eines innovadores que els motiven a participar i decidir dels projectes 
municipals a través del programa “Ajuntament Jove”.  
 
- Col·laboració amb diferents entitats en les activitats que ja duen a terme a 
favor dels joves.  
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- Creació d’un Hotel d’Associacions juvenils i promoció dels òrgans de 
participació juvenil. 
 
- Difusió tant de les polítiques de joventut com de totes les activitats que poden 
interessar als joves i que es realitzen des d’altres regidories a través de 
diferents mitjans.  
 
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, tot treballant per a 
posar els recursos necessaris als joves en el desenvolupament de les seues 
habilitats socials, d’autoestima, artístiques... Les activitats hauran de sorgir dels 
mateixos joves per donar resposta a les seues inquietuds.  
 
5.- SERVEI TRANSPORT UNIVERSITARI  
Apropar als joves la possibilitat de poder estudiar fora de la ciutat amb un 
servei de transport universitari de qualitat-preu adequat.  


