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JOVENTUT

Aquesta regidoria té com a objectiu donar resposta i oferir recursos per a cobrir 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. Foment de l'emancipació
2. Formació i desenvolupament personal
3. Promoció de l'Associacionisme i Participació Juvenil
4. Oci Cultural i Alternatiu

Foment de l'emancipació juvenil
Elaboració I Pla d'Emancipació juvenil
Amb aquest Pla d'Emancipació es volen unificar totes les polítiques actives que, des dels diferents
departaments de l'Ajuntament es duen a terme per a la potenciació d'un projecte de vida propi de les
persones joves, que aconseguisc des de la independència econòmica, passant per l'accés al propi
habitatge, sense oblidar aspectes importants en el procés de maduració i autoreafirmació, com són la
salut,  la  sexualitat,  el  consum, el  benestar  i  l'accés a  la  cultura.  Volem donar  resposta  amb un
plantejament global a totes aquestes problemàtiques coordinant les actuacions dels diferents serveis
municipals i treballant conjuntament amb totes les institucions, tant públiques com privades que
tinguen alguna cosa a aportar al procés d'emancipació de les persones joves.
Aquest Pla se centrarà en 6 àrees de treball.

  Informació i assessorament
  Educació i formació
  Ocupació i millora de l'ocupabilitat
  Emancipació i accés a l'habitatge
  Mobilitat
  Recursos per al creixement personal

Formació i desenvolupament personal
 Centrada en conferències  i  activitats  per  a  donar  als  joves  informació i  recursos davant

temes que els afecten, com l'autoestima, la drogodependència, la violència de gènere, hàbits
saludables, etc.

 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 amb el Pla de formació per a associacions i la creació d'una comissió de joventut
oberta  a  associacions  i  joves  que no estiguen organitzats  amb l'objectiu  de potenciar  la
creació del Consell de Joventut Local.

 Col·laboració amb diferents entitats locals amb l'objectiu de donar suport a iniciatives que
duen a terme a favor dels joves.

 Promoció  i  coordinació  territorial  a  través  de  diferents  activitats  i  projectes  dissenyats
conjuntament  amb els  serveis de joventut  dels  municipis  de la  comarca (  *Xarxa-*Jove
L'Alcoià-El Comtat): Programa Corresponsals juvenils.

 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.

 Espais de temps lliure per a Associacions juvenils i promoció dels òrgans de participació
juvenil.

Oci Cultural i Alternatiu
CCJ (Centre de Cervantes Jove)
Un espai creat i dotat per al col·lectiu jove puga 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
compleixen 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.

 Programa CREA JOVE com a espai 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,
convertint als 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 diferents camps de la creació, la investigació, l'oci, etc.

 Recuperar la realització de concerts a l'aire lliure i de gran format.
 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  Promoure  el  desenvolupament  d'un  espai  creatiu  en  les  següents  àrees:  art,
música, teatre, noves tecnologies.

El CCJ està vertebrat en 2 grans àrees:
L’ESPAI JOVE (Centre d'Informació i Animació Juvenil).
Oferir informació general segons les demandes dels usuaris, assessorament i atenció en les diferents
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.

CLUB 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.
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. Desenvolupament 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 al qual es dirigeix.

Servei Transport Universitari. Acostar als joves la possibilitat de poder estudiar fora de la ciutat
amb un servei de transport universitari de qualitat-preu adequat.

El total del Pressupost per a 2022 és:

Denominació Partida Quantitat

Festival Art Urbà 20.000 €

Aportació Mancomunitat STU 187.575 €

Manteniment Ordinari Edifici Joventut 10.000 €

Activitats/Llibres/Programes Regidoria Joventut 47.000 €

Activitats “Ajuntament Jove” 70.000 €

Programa Crea Jove 5.000 €

Mobiliari i Equipament 20.000 €

Adquisició equipament tecnològic 3.000 €

Programa Emancipació Jove 60.000 €

Circuit de Concerts 50.000 €

Rehabilitació CCJ 350.000 €

Nou Espai Cultural 20.000 €
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