RENDIM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI SOCIAL
JOVENTUT

SUBÀMBIT:
RESPONSABLE POLÍTIC: Fernando Alcaraz

* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

ESTAT*
PROGRAMA
SERVEI D'INFORMACIÓ
JUVENIL

SERVEI DE DINAMITZACIÓ
JUVENIL

OBJECTIU
- Acostar la informació que pugui resultar
d'interès als joves
- Tramitació de carnets per a joves
- Organització de campanyes informatives
- Difusió del Servei de Joventut
- Gestió del ciberespai
- Servei d'informació mòbil als IES
- Difusió de les activitats del Servei de
Joventut en el municipi i en xarxes socials
- Promoció del associacionisme

ACTUACIONS PREVISTES
Continuar i ampliar el servei amb el punt mòbil de
Joventut, obrint centres nous pel municipi.
Millorar els locals d'assaig (insonorització) i fer un
estudi de gravació d'audio i d'audiovisuals.
La zona exterior es millorarà amb zones enjardinades.
Per prevenció de riscs laborals es posaran baranes per
tot l'edifici.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
S'han ampliat els horaris, s'ha obert l'edifici a l'agost.
Ara Es Generador està obert al matí i a la tarda.

- Programa de dinamització als IES per donar
a conèixer les activitats adreçades a joves i
recollir les seves propostes.
- Programa 3x1 Bendinat de cooperació amb
el centre de secudària en la realització
d'activitats juvenils.
- Unitat Mòbil que es desplaça on acudeixen
els dinamitzadors.
- Participació setmanal a Radio Calvià
setmanal amb programa propi: Reset XL.
També comptem amb un estudi de ràdio on
els i les joves graven programes de ràdio que
després es retransmeten en Ràdio Calvià.
- Zona XD d'ordinadors d'us lliure i Aula Jove
2016

- Ampliar el Servei de dinamització, aumentant
personal, per arribar a més joves del municipi.
- Mantenir les visites setmanals als IES i la col·laboració
amb l'IES Bendinat.
- Promoure que l'equip de dinamització juvenils vagin a
altres nuclis del municipi per informar i difondre
activitats de juventut.
- Promoure l'us d'ordinadors per part d'entitats.
- Mantenir el programa Aula Jove 2016 de cessió
d'espais per al desenvolupament d'activitats juvenils
adreçades a persones amb discapacitat

- Cada setmana els dinamitzadors de Joventut es
desplacen a cada institut del municipi per fer difusió
de les activitats d'Es Generador i de Joventut. 120
joves per semestre.
- Es cedeix l'espai d'Es Generador, i el servei de
joventut aporta els seus treballadors, col·laborant
amb esdeveniment organitzats per IES BENDINAT.
- 235 participants en el darrer any de l'unitat mòbil.
- Radio Calvià: Més de 60 joves han participat, en el
darrer any, amb 3 noves seccions liderades per joves
(Irenerador, Critic Time i Andrea's Fashion).
- Zona XD: Des d'octubre fins juny l'entitat AMADIP
ESMENT a fet us d'una hora a la setmana. Els usuaris
d'aquesta zona són: 53 participants, 120 assistents,
341 vegades utilizats. Dirigis a persones que no són
usuaries d'Es Generador.
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ESTAT*
PROGRAMA
PROGRAMES D'OCI, CULTURA,
ESPORTS I TEMPS LLIURE

OBJECTIU
Iniciatives a partir dels interessos dels joves,
oferint-los els recursos i el suport necessari
per dur aquestes inicatives a terme de forma
saludable, participativa i eductiva, treballant
àmbits que fomenten vida i oci saludable:
- Esports urbans
- Colla Jove Mohamed Alí (Festa Rei en Jaume)
- Taller de narrativa
- Escola de dança
- Summer Talents 2016
- Tunel del terror de Halloween
- Acampada "Wish Weekend"
- MusicaCalvia2016: concurs del que van
sortir 5 grups que van ser els teloners del
grup de cap de cartell Reincidentes.
- Music & Wheels: Activitat duta a terme
generalment els divendres i conjuga la música
amb el esport urbà (SKate).

ACTUACIONS PREVISTES
- Millorar i promoure l'us del Skate Park i altres espais
alternatius.
- Implicar més als joves en organització d'activitats que
siguin del seu interés.
- Millorar les instalacions perquè puguin seguir gaudint
de les mateixes més i millor
- Desenvolupar les activitats de music&wheels una
vegada per setmana

EVIDÈNCIES/RESULTATS
- "Game of Skate", iniciativa juvenil d'un jove skater
del municipi, va comptar en 120 participants.
- Taller de batucada i organització d'una desfilada
amb motiu de les festes Rei en Jaume amb la
participació de més de 20 joves.
- Taller de narrativa amb la participació de 12 joves
al taller. Acabaren 8 joves.
- L'activitat de dança s'organitza fa 4 anys, per a nins
i joves.
- Summer Talents, campanya "posathoalcap" en la
que cada any participen a nivell de xarxes socials,
participació juvenil i activitats 20 joves.
- Halloween 2015, 50 participants i 150 assistents.
- Darrera acampada 18 joves participants.
- Concerts: L'edifici Es Generador disposa d'una sala
denominada amplificador a on es poden realitzar
concerts.
- MusiCalvia: 30 joves voluntaris, personal y una
participació d'unes 1000 persones al concert.
- Music & Wheels: participen entre 10 i 15 joves cada
setmana.
- Pressuposts participatius per a Joves, en els tres IES de - Procés de recollida de propostes fins el dia 6 de
Calvià
novembre de 2016.
- Obrir nous centres juvenils autogestionats per joves,
- Més de 500 propostes provinents dels tres instituts
que es regulin pel seu propi reglament i ons es duguien del municipi, de participació per regular el
a terme activitats de dinamització per joves.
reglament de centres autogestionats per joves.

PROGRAMES PER FOMENTAR
LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES
EN L'ACTIVITAT PÚBLICA

Fomentar la participació dels joves en
l'activitat pública amb els programes de:
- Pressupostos participatius per ajoves en els
IES
- Centres autogestionats

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

Crear una xarxa de voluntaris per a la
Creació de la xarxa de voluntaris.
realització d'activitats altruistes i solidàries en
el marc del programa d'Es Generador i de les
possibles entitats que s'hi associïn.
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Programa nou amb la participació de 20 voluntaris a
les activitats promogudes pel Servei de Joventut.
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ESTAT*
PROGRAMA
OBJECTIU
PROGRAMES D'INTERCANVI DE Programa Europeu per fomentar la
JOVES
participació dels joves en programes d'àmbit
europeu per millorar experiències i formació i
Trobada de Casals per estimular el
coneixement, l'intercanvi i l'entesa entre joves
de diferents municipis.

CESSIÓ D'ESPAIS

Cessió d'espais a altres àrees de l'Ajuntament,
com escola de música, activitats puntuals
dutes a terme pel CEIP Jaume I de Palmanova,
Benestar social, conferències.
PARTICIPACIÓ I
Fer particips als joves usuaris a les festes
COL·LABORACIÓ DE JUVENTUT populars i actes del municipi, dotar a la
EN ACTIVITATS PROGRAMADES vegada, d'autonomia als joves per
PER ALTRES CENTRES O
autoorganitzar-se, organitzar, que siguin ells
ENTITATS
els protagonistes.
En el cas del Dia de la Dona, fomentant
l'esperit crític envers la discriminació sexista i
valorant el paper de la dona a la societat i en
el cas de la Campanya "Posatho al cap" del Dia
Mundial de la Sida, concienciants en especial
l'us del preservatiu. En altres casos con el Dia
de Nassos "Sonrisa Médica", amb la cessió
d'espais i col·laboració en la realització de
l'activitat.

ACTUACIONS PREVISTES
Formar al personal en aquesta matèria, per poder
informar als joves sobre aquesta oportunitat de fer un
intercanvi en Europa i continuar amb l'activitat oferint
una Trobada de Casals a Calvià, així como assistir a atres
Trobades.

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Programa Calvià in Europe i participació en la Fira
d'entitats de 2015 i de 2016, donant informació
sobre Erasmus +. Interessats: 8 participants en un
grup d'intercanvi de ball, 10 joves interessats a la
Fira d'Entitats i 123 persones que es varen
interessar a la Fira d'Entitats.
- Trobada de Casals: 3 trobades, 2 en Andratx i 1 en
Capdepera, uns 20 joves en cada Trobada.
Continuar autoritzant activitats d'iniciatives
La cessió d'espais es configura com una possibilitat
interessants o que redunden en els ciutadans.
tant per grups de joves, com per altres àrees
municipals per gaudir de les instal.lacions d'Es
Generador.
Mantendre la participació en festes i actes del municipi, - Sa Rua 2016. Es va aconseguir el 5è premi a la
donant suport a la prevenció, informació i coneixement millor comparsa, que van guanyar els joves d' Es
per part dels joves de diferents temes.
Generador. El número de participants varen ser 10.
- Dia de la Dona: Difussió per Facebook, xarxes
socials, tres dies abans del dia de la dona (8 de març)
i tres díes després.
- Dia Mundial del SIDA: Cada any es participa en
aquesta activitat, a nivell de xarxes socials,
participació juvenil i activitats. Varen participar 20
joves
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