
Memòria Regidoria Joventut 2017

Aquesta  regidoria  té  com a  objectiu  donar  resposta  i  oferir  recursos  per  cobrir  a

diferents  necessitats  de  la  població  jove  que  fa  temps  es  detecten.  S'han  definit

principalment quatre línies de treball que conformen diversos àmbits en el benestar i

l'autonomia personal dels nostres joves com són:

1. Ocupació

2. Formació i desenvolupament personal

3. Promoció de l'Associacionisme i Participació Juvenil

4. Oci Cultural i Alternatiu

Ocupació

Oferir tallers orientats a aconseguir l’ocupació des 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.

Formació i desenvolupament personal

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  administracions  i  regidories,  com són Benestar

Social i Educació.

Promoció de l'associacionisme i la Participació Juvenil

 Afavorir l’associacionisme juvenil i la seua participació activa en les polítiques

de joventut de la ciutat. 

 Creació de Subvencions destinades a entitats juvenils de la ciutat per recolzar



la seua tasca propiciant la col.laboració amb altres entitats sectorials i el treball

en xarxa.

 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 jove

 Creació  d’un  Esplai  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.

 -Fira d’Associacions Juvenils per fomentar punts d'encontre entre associacions

i promoure el teixit associatiu entre els joves.

 Cursos de Monitor  de Temps Lliure Educatiu (MAT) generant  educadors de

temps lliure i entrenadors de participación social

 Esplai d’Associacions juvenils i promoció dels òrgans de participació juvenil.

Oci Cultural i Alternatiu

− CCJ (Centre de Cervantes Jove)

Un  espai  creat  i  dotat  perquè  el  col·lectiu  jove  pugui  gaudir  de  diferents

activitats  que  ofereix  el  centre,  i  la  Regidoria  així  com  de  desenvolupar

iniciatives i inquietuds pròpies. Té com a objectiu ser el centre neuràlgic de

referència  per  al  sector  jove  de  la  nostra  ciutat.  Les  diferents  activitats

cumplirán les següents funcions:

−

Fomentar  la  participació  dels  joves,  promovent  els  grups,  associacions  o

entitats del municipi que actuen en l’àmbit de la joventut i les seues activitats. 



− Obrir canals de difusió i promoció dels joves en els diferents àmbits culturals i

de  creació  juvenil:  fotografia,  arts  plàstiques,  audiovisual,  còmic,  disseny,

música, arts escèniques… 

− Potenciar la formació, experimentació i investigació en les noves tecnologies

com una eina multidisciplinària. 

− Potenciar l’ús de l’oci creatiu i educatiu utilitzant el temps lliure com un període

divertit i, al mateix temps, formatiu  en valors cívics i progressistes  i activitats

saludables. 

− Desenvolupar en el jove el sentit de l’autogestió de les seues obligacions i del

seu oci, tot convertint els joves en protagonistes i creadors d’esdeveniments. 

− Programar actuacions de qualitat que motiven i animen la joventut i servisquen

de referència sobre les possibilitats que els distints camps de la creació,  la

investigació, l’oci, etc.

− Coordinació amb altres serveis municipals.

− Coordinació  amb  els  centres  educatius  i  dinamització  amb  l'objectiu  de

conjugar l'oferta i la demanda de la població juvenil.

− Promoure programes d’informació i debat, tant sobre la situació dels joves com

sobre la realitat del seu entorn o la mateixa marxa del CCJ.

− Promoure el desenvolupament d’un espai creatiu en les àrees següents: art,

música, teatre, noves tecnologies.

El CCJ està vertebrat en 4 grans àrees:

 Centre d’Informació i Animació Juvenil (CIAJ). Oferir informació general segons

les demandes dels usuaris, assessorament i atenció en les distintes activitats que

té en marxa o amb les quals col·labora la Regidoria de Joventut, les entitats joves



de la ciutat i la resta de les regidories i entitats municipals. Dinamitzar el sector jove

de la població i el seu teixit associatiu. 

 Oci Jove. Activitats per a joves per a fomentar un oci formatiu i sa. S’oferiran dues

activitats setmanals durant el cap de setmana (divendres i dissabte), adequades a

les necessitats dels usuaris. 

 Lab Jove.  Activitats de dinamització de l’espai, encaminades al fet que els joves

tinguen un punt de reunió on compartir vivències i establir nous vincles socials.

Totes les vesprades, de dimarts a dissabte, l’aula estarà oberta per a l’ús lliure

(ordinadors, joc, etc.), a més d’oferir una sèrie d’activitats, com ara: 

Tallers d’expressió en diferents disciplines artístiques.

Conferències, vídeo-fòrum, etc., sobre temes actuals.

Cursos de formació o activitats grupals, etc.  

 Nit Jove. Exercici d’activitats nocturnes per a proporcionar als usuaris un referent

per a canalitzar l’oci nocturn. S’oferirà almenys una activitat al mes. Es tindran en

comptes les demandes dels  usuaris  i  l’horari  adequat  a la  franja d’edat  a  què

s’adreça.

Servei Transport Universitari

Apropar als joves la possibilitat de poder estudiar

fora de la ciutat amb un servei de transport universitari de qualitat-preu aequat.

El  total  del  Pressupost  per  a  2017  es  de  391.000  euros,  repartits  en  8  partides

pressupostàries.

Denominació Partida Quantia

Transport Universitari 5.000€

Aportació Mancomunitat STU 216.000€

Manteniment Ordinari Edifici Joventut 5.000€

Activitats/Llibres/Programes Regidoria 

Joventut

20.000€



Denominació Partida Quantia

Activitats “Ajuntament Jove” 70.000€

Millores  CCJ 45.000€

Mobiliari/Equipament CCJ 20.000€

Subvencions Entitats Juvenils 10.000€


