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Àrea de Joventut Ajuntament d'Algaida                             Memòria Anual 2018 

 

 El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Algaida presenta la Memòria Anual 2018  amb 

la intenció que ens ajudi a valorar la feina realitzada durant tot aquest any, sobretot, per 

valorar l'assoliment o no dels objectius establerts a principi d'any. Pretén ser un document 

intern, però la intenció és presentar-ho a altres entitats o administracions perquè estiguin al 

corrent del que s'ha fet i com s'ha dut a terme. Esperem que sigui una eina que ens ajudi a 

millorar el servei de cara a l'any 2019. 

 

1. Dades generals de l'entitat  

1.1. Nom de l'entitat  

Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Algaida (Casal dels Joves i Punt d'Informació Juvenil) 

 

1.2. Adreça  

PIJ: c/ del Rei, 6  (07210) Algaida 

Casal dels Joves: c/ Cavallers, 22. Ala dreta. Planta baixa (07210) Algaida 

 

1.3. NIF  

P0700400E 

 

1.4. Telèfon  

673 643 926 

 

1.5. Correu-e 

casaldelsjoves@ajalgaida.net i cjalgaida@gmail.com   

 

1.6. Xarxes Socials 

Facebook Dinamitzadora Algaida i Instagram CasalJovesAlgaida 

mailto:casaldelsjoves@ajalgaida.net
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2. Introducció 

 En aquest apartat explicaré quin són els trets generals de l'entitat, quina tasca 

desenvolupa i quines han estat les prioritats de treball al llarg d'aquest any. 

 
 L'Àrea de Joventut d'Algaida, a hores d'ara, compta amb 3 grans serveis dirigits als 

joves:  

 Un, és el Casal dels Joves, el qual consta d'unes instal·lacions al Casal Pere Capellà a 

mode de local recreatiu i d'oci juvenil. Aquest està obert els caps de setmana (dissabte de 

16:00 a 22:30 h i diumenge de 16:00 h a 20:00 h). Hi ha una sala de jocs, amb un futbolí, una 

taula de ping-pong, diversos jocs de taula i una televisió. Durant el 2018 s'han fet algunes 

millores en quan a material fungible com la compra d'uns panells per ubicar a la paret de la 

sala de jocs on s'hi penja la informació referent a informació juvenil (nivell internacional, 

nacional, comunitat autònoma, Consell de Mallorca i administració local), informació referent 

a les activitats que es programen des del propi Servei de Joventut i fotografies de les activitats 

que s'han fet en anys anteriors.  

 

 Aquest servei és la llavor de tota l'estructura juvenil que avarquem, ja que normalment 

són els més joves que s'hi apropen (11-15 anys) i és com una primera presa de contacte amb 

ells. L'objectiu principal d'aquest servei és motivar-los i engrescar-los perquè participin d'una 

forma activa i mostrar-los que més enllà de les noves tecnologies hi ha diversió.  

 

 El segon servei és el de la dinamització mitjançant activitats. Fa 5 anys, al 2013, vam 

començar una mica "a cegues", plantejant oferir una activitat cada 15 dies. Actualment, són ja 

els propis joves que ens fan la demanda de les activitats i els tallers. El nostre calendari 

d'activitats i la temàtica d'aquests ve molt marcat pel calendari escolar i també pel calendari 

festiu. Dins aquest servei oferim un ampli ventall d'activitats i tallers: esportius, culturals, 

educatius, musicals, manualitats, cuina, fotografia, gimcanes, noves tecnologies, acampades, 

excursions, sortides temàtiques, trobades joves, visites ...  

 

 El tercer i últim bloc del serveis que oferim és el Punt d'Informació Juvenil ubicat al 

primer pis de l'Ajuntament (ala esquerra) en horari de dimecres a divendres de 8:30 a 18:30 h. 

Aquest servei s'adreça més a joves a partir dels 14 anys i a les famílies d'aquests. Què oferim? 

Informació sobre: formació, treball, estades a l'estranger, habitatge, salut, cultura, oci, 

participació, associacionisme, voluntariat, esports, emprenedoria, mobilitat, beques,  
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programes culturals, certàmens juvenils, campaments ... També és un servei per escoltar als 

joves, de noves propostes i inquietuds o de queixes i surgències.  

  

 A més d'aquests serveis d'atenció directe amb els joves i les famílies treballem en 

altres projectes com els d'intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i 

desenvolupament del teixit associatiu juvenil, la dinamització de la xarxa de comerços i entitats 

del municipi, per exemple  amb el recent projecte  "Carnet Jove per Empreses",  participem  de 

forma activa en tots i cadascun dels actes festius del municipi sempre amb l'objectiu 

d'engrescar als joves. 

 

3. Valoració dels objectius  

 A grans trets hem complert tots els objectius plantejats a inici de l'any tal i com 

plantejàvem en la programació anual establerta. 

 Vetllar perquè sigui un espai d’ús, trobada, comunicació, relació, reunió, coordinació, 

diversió, llibertat i lleure dels joves. 

 Vetllar perquè sigui un espai de dinamització sociocultural i un espai capaç de ser usat 

per a desenvolupar idees o projectes creats pels mateixos joves. 

 Desenvolupar activitats d’oci, esport i temps lliure. 

 Fer prevenció comunitària, promoció i desenvolupament del civisme. 

 Col·laborar amb el teixit associatiu; fomentar l’associacionisme. 

 Informar, orientar, assessorar, fer atenció i acollida als joves; donar a conèixer les 

possibilitats, entitats i recursos que el municipi té pels adolescents i joves.  

 Fomentar la participació dels joves a tots els nivells, facilitar l’autoorganització dels joves 

i promoure iniciatives i serveis juvenils. 

 Agilitzar els tràmits administratius i tenir capacitat de canviar, d’infraestructura, objectius 

i programació de tallers i activitats, en funció de les noves necessitats dels joves del 

municipi. 

 

4. Estructura 

 En aquest apartat es fa una breu explicació de les estructures de participació dins 

l'entitat: com s'han pres les  decisions, qui les pren, en quins espais, diferents nivells de  
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participació. Valoració de funcionament dels espais de participació, assemblees, comissions i 

altres espais de participació (comissions, grups estables, etc.).  

 

 

 4.1. Organigrama 

 

 L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Algaida, actualment, està formada per una única 

persona,  Maria Francisca Martí amb un contracte de Monitora de Temps Lliure i amb una 

jornada completa.  

 

4.2. Descripció de l'organització  

 Des de pràcticament l'any 2015 s'està intentant construir un teixit associatiu en 

matèria de joventut. Durant aquest 2018, gràcies a l'adhesió de l'Ajuntament d'Algaida a la 

Xarxa AICE (Xarxa Internacional de Ciutats Educadores), l'àrea de joventut hi pren força. Els 

infants i els joves en són els principals protagonistes, el treball en xarxa n'és imprescindible i la 

participació i l'escolta activa dels propis joves i dels agents que els envolten és la base perquè 

es puguin assolir els 20 principis de la Carta de Ciutat Educadora. Aleshores, des de 

l'Ajuntament, es continua i es continuarà treballant per donar el suport necessari als joves (en 

el sentit més ampli de la paraula) i a les seves inquietuds.  

 

 Aleshores, de cara a la programació 2019 està previst seguir treballant en les 

assemblees de contingut juvenil mitjançant dinàmiques participatives, tant amb els  propis 

joves com amb  les seves famílies. Es comptarà, com no,  amb les associacions juvenils del 

municipi, els experts en les matèries d'educació, joventut i lleure, amb els joves interessats, les 

famílies, altres regidories i totes aquelles persones que hi demostrin un interès personal. 

També es treballarà amb les figures de Educador de Carrer, Treballador Social, Cap de Policia, 

Policia Tutor, TSEI de l'IES Llucmajor, AMPA CEIP Pare Bartomeu Pou i IES Llucmajor. 

 

 Durant el 2016 ja s'havia començat a treballar de forma transversal amb altres 

regidories de l'Ajuntament, i està previst durant els propers anys que es transformi en un dels 

eixos principals de la nostra programació. Amb les regidories que hi hem treballat més són les 

d'Educació, Cultura, Esports, Igualtat i Medi Ambient. 
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4.3. Tasques que desenvolupa el personal remunerat 

 Planificar, organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en temps lliure educatiu juvenil. 

 Emprar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure. 

 Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives 

dels infants i el jovent. 

 Generar equips de personal monitor, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius 

de temps lliure infantil i juvenil. 

 Organitzar i gestionar serveis d’informació d’interès per al jovent 

 Organitzar accions socioeducatives dirigides a joves en el marc de l’educació no formal. 

 Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu. 

 Organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves.  

 

5. Perfil dels Usuaris 

5.1. Casal dels Joves 

 Tal i com hem comentat anteriorment, el Casal dels Joves és un servei adreçat als més 

joves del municipi (entre els 10/11 anys i els 15/16 anys), tot i que és un servei obert a tots els 

joves, tant del municipi com de fora. Hem detectat una afluència de joves de Montuïri i 

Llucmajor, ja que tenen un gran vincle amb els joves algaidins i no compten amb servei de 

dinamització juvenils al seu municipi. Al 2018 hem notat ja una consolidació d'aquest servei, ja 

que els joves que es van iniciar en ell al 2013 quan vam tornar a obrir el casal, segueixen 

participant de forma activa. Aleshores, és bàsic crear aquest vincle amb els joves adolescents 

de 10 i 11 anys ja que són el fonament de tota aquesta estructura. L'objectiu principal amb 

aquest grup d'edat és iniciar-los en el món del temps lliure, donar-los a conèixer que més enllà 

de les noves tecnologies hi ha diversió, reforçar-los el vincle amb altres joves i fer-los 

protagonistes del servei.  

 

 És un servei que funciona i que empren moltíssim. Durant l'any hi ha pujades i 

baixades de visites, davalla als mesos d'estiu però no de forma tan pronunciada com anys 

anteriors. L'horari de visites no té un patró molt marcat, depèn molt dels partits del camp de  

 

 

 



 

6 
 

Àrea de Joventut Ajuntament d'Algaida                             Memòria Anual 2018 

 

futbol, de les temporades d'exàmens i treballs i, encara que sembli mentida, de les adversitats 

meteorològiques. 

  

5.2. Programa d'Activitats del Casal dels Joves 

 També és ja al 2018 un servei consolidat, els joves participen del programa d'activitats 

de forma molt activa ja que hem aconseguit que siguin ells mateixos que facin la demanda dels 

tallers que els interessa dur a terme. El perfil dels usuaris és molt divers depenent del tipus 

d'activitat o taller que es desenvolupa. Des de l'Àrea de Joventut intentem oferir una oferta 

d'activitats molt àmplia i que abasteixi tot el rang d'edats compresos dins el nostre servei, que 

aniria des dels 10-11 anys fins als 30. Remarcar, que els tallers amb més participació són els de 

rang d'edat més joves d'entre 11 i 15 anys.  

 

 A mesura que passen els anys hem anat donat protagonisme a certes generacions o 

grups  d'edat que costa més  de moure a  l'hora de  participar amb  les  activitats. Per  exemple, 

donam protagonisme als alumnes de 6è de primària en participació, en participar com a 

caparrots a les festes patronals, donam protagonisme als joves d'entre 17 i 18 anys coneguts ja 

com a "es xolitas" on tenen un paper fonamental en les Festes de Sant Jaume, els "Quintos" 

que han passat a ser un grup molt participatiu no només en muntar festes sinó en la 

participació d'activitats i pressa de decisions.   

 

 Durant el 2019 està previst dur a terme una sèrie de Fòrums Joves en el quals puguem 

detectar de forma precisa les necessitats d'aquests joves, entre les quals quines són les seves 

inquietuds a l'hora de l'elaborar el Programa d'Activitats del Casal dels Joves de cara al 2019-

2020.  

 

5.3. Punt d'Informació Juvenil 

 Aquest servei va adreçat a famílies i joves a partir dels 14 anys i ha tingut una evolució 

espectacular d'ençà del nou horari en data març 2016. Molts són els joves, famílies i 

associacions que s'han apropat a l'Ajuntament per gaudir d'aquest servei. A més de beques, 

ajudes, ofertes de feina, tràmits de matrícules, participació en les festes ... es dona a conèixer, 

tal i com ja hem explicat abans, els serveis que s'ofereixen des de la Comunitat Autònoma i des 

d'Europa. Des d'aquest servei, a més s'estan impulsant noves iniciatives dirigides a joves a 

partir de 16 anys en els àmbits del voluntariat europeu, camps de treball i intercanvis juvenils. 
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6. Programa d'Activitats  

 

6.1. Calendari d'activitats realitzades i valoració  

 En aquesta memòria es fa una valoració general tant de la participació i la implicació 

dels joves com el taller en sí. A mode més complet, comptem amb una valoració 

individualitzada de cada taller o activitat mitjançant un full individualitzat. 

 

Gener 

 Participació Cavalcada del Ses Majestats Reis d'Orient:  

- Grup de Tuaregs 

- Grup de Patges: S'han comprat disfresses noves d'un rei i 2 patges.  

- Muntatge de les carrosses: s'han fet unes carrosses noves dissenyades per la jove 

qualificada Daiana Fiol i decorades pels joves del casal.  

- Recepció i repartiment dels regals.  

Febrer 

 Taller de Caparrots: tots els diumenges de febrer. 

 Festa den Camestortes: alumnes de 6è 

 Festa den Camestortes: Estudi de la història de'n Camestortes. 

 Sortida a l'Scaperoom + Sessió de cinema (17 febrer) 

 Taller de Crepes. 

 Sandwichada. 

 

Març  

 Dia de les Illes Balears:  

- Exposició de fotografia juvenil "tancat amb pany i clau"  (1-9 març) de Paula Pont i Kika 

Martí.  

- Taller de cuina popular: rumbo i orellanes (4 març). 

 Participaió en la celebració del Dia Internacional de la Dona (8 març). 
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 Torneig de voleibol 4 x 4 (10 març). 

 Microteatre "Valentes Dones" amb la participació de la jove algaidina Bel Albertí (23 març). 

 Taller estampació bosses de tela (24 març). 

 Exhibició de dansa O Dance amb la participació de joves del casal (25 març). 

 Torneig de voleibol 4 x 4 (30 de març). 

 Sopar jove i nit de karaoke (31 de març). 

 

Abril 

 Taller d'slime (1 abril). 

 Torneig de futbet (1 abril). 

 Sortida al Mallorca Paintball (7 abril). 

 Torneig de voleibol 4 x 4 (8 abril). 

 Formació dirigida a famílies "El meu fill acaba l'E.S.O. Què pot fer ara?" UIB (12 abril). 

 Taller de Pixelart (13 abril). 

 Pintem 1 paret de triangles al casal (14 abril). 

 

Maig 

  

 Participació en la IX Milla d'Algaida (1 maig). 

 Formació juvenil de pintacares (5 maig). 

 Sopar jove i Eurovisión al casal (12 maig). 

 Participació en el Mercadet Solidari: Pintacares solidari (19 maig). 

 Arqueotrivial (20 maig). 

 Participació XII fireta maig: estampació d'espardenyes (26 maig). 

 Intercanvi Juvenil amb es Molí de Baix (25-27 de maig) a Algaida.  

 I tú, què pintes? ( 28 i 29 maig). 

 

Juny 

 

 Campanya de conscienciació "zero-zero" (envoltant 5 juny). 
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 Casetes niu (2 juny). 

 Falques de ràdio a Titoieta (3 juny). 

 Trajecte pas a pas i pancarta de conscienciació (5 juny). 

 Taller infantil de sembra de planters EMFM (5 juny). 

 Decorem les casetes niu (5 juny). 

 Adhesió a les campanyes "No siguis Ase" "No i Punt" (13 juny). 

 Curs de Monitor de Temps Lliure (15 juny). 

 Creació d'un caparrot per Pina (23 juny). 

 Servei de bus revetller (29 i 30 juny). 

 Punt d'Informació de No i Punt (29 juny). 

 

Juliol 

 Adhesió d'Algaida a la Xarxa AICE (Algaida Municipi Educador) 

 Participació en els Caparrots de la Vila (nova dansa i nom als caparrots). 

 Entrevista IB3 Ràdio campanya zero - zero (5 juliol). 

 Sortida a la Colònia de Sant Pere (8 juliol): 

- Matí de platja. 

- Dinar a ca la dinamitzadora.  

- Participació en l'Espartanada. 

- Trobada de Caparrots i gegants (1a sortida dels caparrots d'Algaida a fora del municipi). 

 Taller de caparrots amb capses de cartró (14 juliol). 

 Jocs de Roll i Taller de cossiols de Sant Honorat (16 juliol). 

 Còmic Teca (17 juliol). 

 Vòlei Platja (19 juiol). 

 Gincana Bruta (21 juliol). 

 Participació en el muntatge dels programes de festes antics.  

 Futbet 5 familiar (22 juliol). 

 Futbol burbuja i festa de l'escuma (23 juliol). 

 Playback i actuació de les Xolitas. 
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 Gran Concurs de Playback. 

 Taller esportiu Scooter Game a l'Skatepark. 

 Bicicletada Familiar. 

 

Setembre 

 Taller de pintar paraigües (5 setembre). 

 Participació en la Nit de l'Art: II Espai Jove a la peixateria (7 setembre). 

 Còmic Teca Pina (21 setembre). 

 Sopar de Caparrots i Assemblea per programar el 3er trimestre (22 setembre). 

 Intercanvi Juvenil Molí de Baix a Menorca (28-30 setembre). 

Octubre 

 Participació en "Dia i Nit de les Ànimes"  

 Taller informatiu de la Campanya No i Punt.co 

 Taller d'Educació Sexual (6 octubre). 

 Participació com a voluntaris fotògrafs de la I Volta BTT Algaida (14 octubre). 

 Presentació de l'Algaida Volei Club (20 octubre). 

 Sortida a Calvià. Participació en el "Circo de los horrores" (27 octubre). 

 Taller de manualitats "capses de calaveres" (28 octubre). 

 Cinema amb la pel·lícula COCO (28 octubre).  

 Beques de formació   

 Participació en la Fira d'Octubre (Estand Informatiu) 

 

Novembre 

 Incorporació de 5 Joves Qualificats del programa SOIB JOVE: grup multidisciplinar cultura, 

joventut i educació. 

 Creació de 2 grups juvenils de pàdel. 

 Acte del 25 N (Dia Mundial Contra la Violència de Gènere): Lectura del Manifest i Pancarta 

 Taller de manualitats: Calendari d'Advent (25 novembre) 
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 Celebració del Dia Internacional de Ciutat Educadora (30 novembre): Educacontes "De què 

fa gust la lluna i la Ciutat dels ignorants". 

Desembre 

 Ciutat Educadora. Contacontes "El peix irisat" (4 desembre) 

 Taller de decoració del Casal dels Joves 

 Assaig pre-nadales (14 desembre) 

 Participació dels infants del CEIP en les neules de Ciutat Educadora com a temàtica principal 

(16 desembre) 

 Taller de bolles gegants per engalanar l'arbre de nadal (16 desembre) 

 Participació en la Fireta de Nadal (22 desembre): 

- Paradeta benèfica. 

- Els patges reparteixen les cartes. 

 Nadales a peu de carrer (23 desembre). 

 

6.2. Puntualitzacions 

 A més de totes aquestes activitats, l'Àrea de Joventut, paral·lelament, segueix 

treballant en programes d'àmbit autonòmic i estatal per poder oferir ja de cara al 2018 als 

nostres joves. Alguns d'aquests són: Servei de Voluntariat Europeu, Programa Cultural Art Jove 

(el qual aquest any ja hi ha participat un jove en el Certamen Musical), Xarxa Forestal, Acción 

Balear, Beques de Formació, Camps de Treball, Subvencions per a Entitats i Associacions 

Juvenils, Xarxa Ciutats Educadores, Carnet Jove i Carnet Jove per Empreses, Viatge a la Neu, 

Intercanvi Juvenil entre illes ...   

 

7. Comunicació  

 En qüestió de comunicació, hem seguit amb l'elaboració de la base de dades del casal, 

fent emplenar un full administratiu on hi consten tant les dades del menor, com les dels 

familiars i es signa el dret d'imatge del menor i la llei de protecció de dades. La comunicació 

depenia de cada activitat i les eines comunicatives s'han adaptat segons la informació que 

volíem  transmetre  i  les  persones a  que volíem  arribar. Així mateix, s'ha  fet  un  cartell  per  

a cadascuna de les activitats, els quals s'han repartit pels comerços dels poble i s'han penjat als 

taulons d'anuncis de la Casa de la Vila i del Casal dels Joves. A més, s'ha fet difusió via mailing, 

via xarxes socials (facebook i instagram) i s'ha enviat per WhatsApp a tots els joves de la base 

de dades i els seus familiars. Les activitats amb més ressò, s'han publicat a la web de 

l'Ajuntament.   
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 Després de cada activitat o taller es publica un àlbum a les xarxes socials i, en moltes 

ocasions, s'envia a comunicació. Algunes d'aquestes publicacions surten a la pagina web de 

l'ajuntament o a premsa a la revista local o a la premsa autonòmica. Per realitzar el 

cronograma d'activitats hem posat en marxa un calendari virtual on hi tenen accés totes les 

regidories i treballadors que solen oferir activitats, d'aquesta manera ens és més fàcil 

coordinar-nos sobretot quan surten el programes. De cara al 2019 està previst redactar una 

espècie de Pla de Comunicació General, almenys a mode de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament 

d'Algaida. 

 

8. Economia  

 Pel que fa a la part econòmica, esmentar que el Casal tenia un pressupost de 5.000 

€/anual en concepte d'activitats juvenils. Al 2017 es va sol·licitar un altra petit augment 

d'aquest pressupost ja que les majors demandes dels joves són les sortides i el desplaçament 

en transport privat arriba a sortir bastant car, amb un import de 1.000 € més, respecte al 2017. 

Ja hem començat a moure fils per poder optar al transport públic i descomptes especials pel 

fet de pertànyer al Carnet Jove, el problema són els horaris i les freqüències.. 

 
 Aquest 2018 hem aconseguit una subvenció del SOIB per incorporar un grup de joves 

en l'àmbit cultural, 2 d'educació i 2 de jurídic , gràcies al programa de Joves Qualificats. 

Aquests joves es van incorporar al novembre de 2018 i donaran una mà en temes de Gestió 

Cultural tant a la Biblioteca Municipal, al Casal dels Joves, el projecte Algaida Municipi 

Educador i a la regidoria d'educació. Transversalment, però treballaran amb totes les 

regidories perquè aquesta filosofia ja forma part dels serveis que s'ofereixen des de 

l'Ajuntament.   

 

9. Algunes imatges  

(veure pàgines 14-17) 

 

Algaida, 1 de gener de 2019 

Maria Francisca Martí Maria (Dinamitzadora de l'Àrea de Joventut)  
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