Memòria d'activitats
any 2007

Presentació
L'any 2007 ha estat el primer any de funcionament de l'Institut de la Joventut de Menorca
després del traspàs de competències en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears
al Consell Insular de Menorca i ha suposat la introducció de canvis tant a nivell
administratiu com pel que fa a l'atenció als usuaris.
Un dels canvis més evidents ha estat el canvi d'ubicació de les antigues oficines del Centre
d'Informació Juvenil al nou local del carrer Vassallo, 22A, inaugurat el 14 d'abril, que ha
ampliat les seves funcions i esdevé la seu de l'Institut de la Joventut de Menorca.
Aquesta nova ubicació ha permès oferir un ventall més ample de serveis com la connexió a
Internet amb diversos terminals, connexió wi-fi, sala de reunions per a grups, auto consulta,
bookcrossing i, en general, una millor qualitat d'atenció al públic.
L'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) assumeix les següents funcions i tasques:
●

Tasques administratives i de gestió de l'INJOVE

●

Gestió de la xarxa d'instal·lacions juvenils de Menorca

●

Gestió de reserves d'instal·lacions

●

Servei d'Informació juvenil

●

Coordinació dels centres i punts d'informació juvenil dels municipis de l'illa

●

Programa Cultural Art Jove

●

Programa d'activitats d'estiu

●

Cursos d'idiomes a l'estranger

●

Carnets d'estudiant internacional, carnet d'alberguista i d'altres productes TIVE

●

Assessoria jurídica

●

Publicacions pròpies i edició de material divulgatiu

●

Punt local EuroDesk

Programa Cultural Art Jove 2007
Destinataris
El Programa Cultural Art Jove, promogut des de la Direcció General de Joventut del Govern
de les Illes Balears,el Consell Insular de Menorca i els d'Eivissa i Formentera,va dirigit a
joves residents a les Illes Balears(excepte per al certamen de curtmetratges d'àmbit
nacional) i que tenguin entre 16 i 30 anys.

Objectius
●

Fomentar i potenciar la creativitat artística a l'àmbit juvenil de la nostra
Illa,mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres.

●

Implicar,no només als joves dins el món de la Cultura i de l'Art, sinó també a les
Institucions.

●

Promocionar als novells creadors a dins totes les àrees de les arts.

●

Proporcionar i contribuir a la programació i a la difusió de les obres dels joves
artistes,mitjançant la realització del Programa Itinerant Art Jove i l'edició de
catàlegs, Cds, reculls literaris, etc.

Activitats realitzades i premis
S'han desenvolupat un total de 8 Certàmens que engloben 13 modalitats:
●

Certamen d'arts visuals dotat amb 4,100€

●

Certamen de música jove contemporània dotat amb 4,500€

●

Certamen de curtmetratges dotat amb 6,000€

●

Certamen de música per a joves intèrprets en la modalitat de solistes dotat amb
2,600€

●

Certamen de disseny en les modalitats de Gràfic, de Producte, d'interiors i de moda i
complements dotat amb 9,600€

●

Certamen de literatura en les modalitats de poesia en català i castellà dotat
amb7,200€

●

Certamen de dansa en les modalitats de Ballet clàssic i Dansa espanyola dotat amb
5,200€

●

Certamen de teatre en la modalitat de grups dotat amb 4,000€

Desenvolupament
●

Convocatòries de certàmens i mostres.

●

Selecció d'artistes i obres,espais expositius, institucions i entitats col·laboradores i
membres del Jurat

●

Certàmens: Realització d'exposicions, concerts i diferents activitats

●

Realització del Programa Itinerant Art Jove

●

Edició de suports físics amb els guanyadors

●

Acte de cloenda i lliurament de premis

En aquesta edició a Menorca hem arribat a 38 inscripcions que impliquen un total
aproximat de 67 joves.
Des del punt de vista dels certàmens:
●

Arts Visuals: 3

●

Música Jove Contemporània: 7

●

Curtmetratges: 3

●

Música per a Joves Intèrprets solistes: 1

●

Disseny Gràfic: 7

●

Disseny de Producte: 2

●

Disseny d'interiors: 1

●

Disseny de Moda i Complements: 1

●

Poesia en Català: 2

●

Poesia en Castellà: 1

●

Ballet Clàssic: 1

●

Dansa espanyola:1

●

Teatre: 1

●

Fotografia Cooperart: 7

El certamen de disseny esdevé el que més inscripcions rep però no el que té més
participants ja que existeix un alt grau de baixes alhora de presentar els treballs ( al
moment de les inscripcions no han de presentar cap proposta, a diferència de les altres
modalitats en les quals és necessari presentar els treballs).
Música Jove Contemporània i Fotografia el segueixen en participació,confirmant la
consolidació d'aquests certàmens en els joves menorquins.

Calendarització de les activitats del programa
maig
11 de maig
Semifinal de Solistes
Lloc: Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma
Hora: 11 h
22 de maig
Selecció prèvia Certamen Arts Plàstiques
Lloc: D.G. de Joventut a Palma
Hora: 10 h
25 de maig
Final Certamen Joves Intèrprets Solistes
Lloc: Teatre Xesc Forteza de Palma
Hora: 20:30 h

juny
11 de juny
Selecció prèvia Certàmens Literatura
Lloc: D.G. de Joventut a Palma
Hora: 11 h
16 de juny
Semifinal Música Jove Contemporània de Eivissa
Lloc: Sa Punta des Molí a Sant Antoni de Eivissa
Hora: 21 h
28 de juny
Final Certamen de Literatura (poesia)
Lloc: Espai Literanta de Palma
Hora: 20 h
29 de juny
Semifinal de Música Jove Contemporània a Mallorca
Lloc: Teatre Lloseta
Hora: 21 h

juliol
2 de juliol

Selecció prèvia Arts Plàstiques
Lloc: D.G. de Joventut a Palma
Hora: 11 h
6 de juliol
Semifinal de Música Jove Contemporània a Menorca
Lloc: Pati de La Salle a Alaior
Hora: 21 h
14 de juliol
Semifinal Teatre a Eivissa
Lloc: Auditori Puig d'en Valls
Hora: 21 h
19 de juliol
Final Arts Visuals
Lloc: Ses Voltes de Palma
Hora: 21 h
30 i 31 de juliol
Semifinals de Disseny
Lloc: D.G. de Joventut a Palma
Hora: 11 h

agost
3 d'agost
Final Música Jove Contemporània
Lloc: Parc Reina Sofia de Eivissa
Hora: 22 h

setembre
6 de setembre
Final Certamen de Disseny
Lloc: Museu Ses Voltes de Palma
Hora: 21 h
13 a 28 de setembre
Inauguració exposició Cooperart
Lloc: Pati Casal Solleric de Palma
Hora: 20 h

14 i 15 de setembre
Semifinals de Teatre a Mallorca
Lloc: Teatre Municipal de Capdepera
Hora: 21 h
27 de setembre
Final Contes Contats de bell nou
Lloc: Sa Botiga des Bufons a Palma

octubre
4 d'octubre
Final de Dansa espanyola a Menorca
Lloc: Teatre Principal de Maó
Hora: 21 h
5 d'octubre
Final de Teatre a Menorca
Lloc: Teatre Principal de Maó
Hora: 21 h
25 i 26 d'octubre
Final Certamen de Curtmetratges
Lloc: Cinema OCIMAX de Palma

novembre
29 de novembre
Acte de Cloenda i Lliurament dels Premis Art Jove 2007
Lloc: Sa Llotja de Palma
Hora: 20 h

Guanyadors menorquins del certàmens
●

Romeo y Julietta (Certamen de Música Jove Contemporània)

●

Edgard Alemany Orfila (Certamen de Literatura:Poesia en català)

●

Aitziber Echaburu Begoña (Certamen de Fotografia Cooperart: Millor Fotografia)

●

Aida De la Cruz "Compañia La Mala Cia"(Certamen de Teatre)

Campanya d'estiu
Presentació
Les activitats de vacances per l'estiu de 2007 han estat programades en funció de les edats
dels participants. En primer lloc tenim els campaments per a fillets i filletes d'entre 8 i 14
anys que s'han realitzat al Campament de Biniparratx de Menorca (3 torns) al Campament
de la Victòria a Alcúdia (4 torns) i al Campament de Cala Jondal a Eivissa ( 2 torns) i a
continuació els camps d'oci, esport i aventura per a joves d'entre 15 i 17 anys que s'han
realitzat al Campament de la Victòria i al Campament de Cala Jondal.
L'Institut de la Joventut de Menorca ha organitzat els tres de Menorca i la resta la Direcció
General de Joventut del Govern de les Illes Balears. Els joves menorquins i mallorquins s'han
pogut inscriure a qualsevol d'ells.

Material i difusió
●

Fullets a colors amb totes les activitats que es durien a terme l'estiu 2007

●

Al web del Consell Insular de Menorca es va incloure la relació de totes les activitats

●

Notes de premsa a diferents mitjans de comunicació de l'Illa

●

Els fullets foren distribuïts a totes les oficines d'Informació Juvenil de Menorca, a les
escoles de primària i als Instituts d'Educació Secundària

●

A tots els participants els vàrem donar camisetes amb l'anagrama de l'Injove.

Entitats col·laboradores
Les entitats i les corporacions que han col·laborat en aquesta campanya d'estiu han estat
les següents:
●

Ajuntament d'Alaior

●

Ajuntament de Ferreries

●

Ajuntament de Ciutadella

●

Escoltes de Mallorca

Inscripcions
L'inici d'inscripcions de la Campanya d'Estiu 2003 va ser el 14 de maig a tots els punts
d'informació juvenil que ho havien sol·licitat prèviament. A cada un d'ells se li va assignar
un nom d'usuari i una contrasenya que els varen permetre fer les inscripcions a través del
programa informàtic que compartim amb la Direcció General de Joventut del Govern de les

Illes Balears. La utilització d'aquest programa informàtic ens permet agilitzar el procés a
l'hora de realitzar les inscripcions i disposar d'informació a través de fitxes tècniques de les
activitats a l'ordinador.

INJOVE : 57
Direcció General de Joventut a Palma: 58
Nombre total d'inscripcions realitzades: 115

Preus de les activitats
Campaments: 85,37€
Camps d'oci, esport i aventura: 85,37€
Els trasllats d'una illa a una altra es van afegir al preu dels campaments i anaven a càrrec
de cada un dels participants. En el cas dels camps d'oci, esport i aventura els participants
s'havien de tramitar directament els passatges d'anada i tornada entre el lloc de
procedència i el camp.
També es concediren 10 ajudes a fillets/es de Menorca per realitzar els campaments a
Menorca sense cost , tots venien informats per el Servei de Menors del Consell Insular de
Menorca.

Informació enviada als pares
Enguany al moment de fer la inscripció es donava als pares una fitxa amb la informació
següent:
Telèfon de contacte del director de la activitat i dia i hora per poder comunicar-se en cas de
dubtes o comentaris.
1. Presentació completa de l'equip de monitors i monitores
2. Explicació del centre d'interès
3. Llista material personal
4. Característiques de la zona d'acampada
5. Banc del campament. Quantitat màxima de doblers que es podia portar
6. Informació sobre si saben nadar o no
7. Horari tipus diari
8. Esment amb els medicaments i les necessitats especials
9. Bus/vaixell/avió. Horari i lloc de trobada del dia que comença l'activitat, i horari i
lloc de trobada del dia que acaba l'activitat.

Campaments
Els campaments són activitats que combinen el caràcter de convivència dels joves amb el
coneixement i la valoració de la realitat que els envolta, el respecte a la natura, l'amistat
entre ells, a més de potenciar les habilitats com la creativitat o la curiositat i desenvolupar
activitats alternatives dins d'un marc natural.
La gestió dels campaments realitzats a Menorca es va oferir a l'Escola d'Educadors de Temps
Lliure "Escoltes de Mallorca" constituïda com entitat sense afany de lucre.

Característiques dels campaments
Participació:
Fillets/es d'entre 8 i 14 anys procedents de Mallorca i Menorca amb un màxim de 30 per
torn.

Equips responsables:
●

1 director titulat en activitats de temps lliure infantil i juvenil

●

3 monitors titulats en activitats de temps lliure infantil i juvenil

●

2 monitors d'integració(si es dona es cas que hi hagi participants amb discapacitats o
amb problemes d'integració social)

Projectes:
Cada campament ha de tenir el seu propi projecte, que ha d'elaborar l'equip de monitors
amb el director. En el projecte han de quedar fixat el funcionament del campament, els
horaris, les activitats, les excursions, les activitats extraordinàries, etc. A més, l'entitat
organitzadora ha d'incloure en el projecte el transport fins al campament, la tornada i
l'anada al port o a l¡aeroport. Per una altra banda, és qui ha de seleccionar l'equip de
monitors i la responsable de la revisió del projecte.

Procedència dels participants:
Campaments Menorca:
TOTAL

MALLORCA

MENORCA

Biniparratx Mart 11-12

30

21

9

Biniparratx Júpiter 8-9

30

13

17

Biniparratx Saturn 12-14

30

22

8

TOTAL

90

56

34

Campaments Mallorca:
TOTAL

MALLORCA

MENORCA

Alcúdia Mahatma 10-11

30

25

5

Alcúdia Dalai Lama 12-14

30

17

13

TOTAL

60

42

18

TOTAL

MALLORCA

MENORCA

30

26

4

TOTAL

MALLORCA

MENORCA

25

24

1

Campament Eivissa:

C. Jondal Teresa de Calcuta 12-14
Camp d'oci, esport i aventura:

Alcúdia 15-17

A l'annex s'adjunten les memòries dels tres campaments realitzats a Menorca, elaborades
per els directors de les tres activitats.

Assessoria jurídica
Enguany el nombre de consultes a l’Assessoria ha estat de 435.
La majoria de consultes provenen de Maó, Ciutadella i Ferreries, principalment, tot i que
augmenten les que es fan via correu electrònic i per telèfon.
En cas que hagi estat necessari posar-los en contacte amb un servei específic, tal com
sindicats, atenció a l'immigrant, Col·legi d'Advocats, Ibavi, se'ls ha derivat al corresponent.
Els temes més consultats són els següents:

Associacions
Modificació dels estatuts, subvencions, creació d’associacions, presentació de llibres,
comptabilitat, canvis de juntes, activitats que poden fer les associacions relacionades i els
dubtes relacionats amb la fiscalitat, els permissos i les assegurances necessàries per a durles a terme.

Estudis
Ajudes i subvencions als estudiants, drets i condicions per a estudiar a l’estranger, visats
per anar a estudiar a l’estranger.

Parelles de fet
Moltes vegades la consulta rau en saber quines diferències i quins aventatges hi ha en
relació al matrimoni civil. Drets i deures, condicions i requisits, inscripció.

Treball
Contractació i els seus tipus, finiquitos, excedències per a viatjar o estudiar, vacances,
accidents laborals, baixes laborals, acomiadaments improcedents, nòmines,cobrament
d'hores extraordinàries, prestació d'atur i altre tipus d'ajudes, obtenció de la vida laboral.
Aquests tipus de consultes es fan sobretot coincidint amb l’inici i la finalització de la
temporada estival.

Immigració
Informació sobre renovació de permisos, possibilitats de viatjar fora de l'estat, reagrupació
familiar, etc...

Vivenda
Compra venda sobre plànol, contractes de lloguer, drets i deures dels inquilins, contractació
de serveis bàsics, pagament de tributs, obres de reforma, pagament de les quotes o
repartició de despeses de les comunitats de veïns.

Trànsit
Multes de trànsit per infraccions del codi, per conduir sense carnet, per no dur casc,
responsabilitats derivades d'accidents.

Instal·lacions juvenils
Reserves
RESERVES

PERSONES

ESTADES

MITJANA
ESTADES /
PERSONA

Casa de colònies Torre de Son Ganxo

46

466

1066

2,29

Casa de colònies Santa Eularieta

64

1144

1977

1,73

Casa de colònies Es Torretó

49

983

1824

1,86

Casa de colònies de Biniparratx

30

866

2024

2,34

Campament de Biniparratx

50

2016

8389

4,16

Alberg Sa Vinyeta

470

2214

7279

3,29

Totals

709

7689

22559

2,93

Facturació
FACTURACIÓ
Casa de colònies Torre de Son Ganxo

7950,56 €

Casa de colònies Santa Eularieta

16513,30 €

Casa de colònies Es Torretó

14184,36 €

Casa de colònies de Biniparratx

26387,24 €

Campament de Biniparratx

108590,76 €

Alberg Sa Vinyeta

126451,13 €

Totals

300077,35 €

Perfil d'usuari
PARTICULARS

ENTITATS

CENTRES
ESCOLARS

TOTAL

Casa de colònies Torre de Son Ganxo

40

6

0

46

Casa de colònies Santa Eularieta

41

9

14

** Expresión
incorrecta **

Casa de colònies Es Torretó

32

8

9

49

Casa de colònies de Biniparratx

5

12

13

30

Campament de Biniparratx

4

31

15

50

Alberg Sa Vinyeta

425

32

13

470

Totals

547

98

64

709

Informació juvenil
Dins de la informació per a joves, que constitueix un dels serveis principals d’aquest centre,
les demandes es reparteixen de la següent manera:

2007

%

Premis i concursos

269

2,77

Educació

115

1,18

Cursos d'idiomes a l'estranger

79

0,81

Treball i autoocupació

377

3,9

Treball a l’estranger

184

1,9

Instal.lacions juvenils

3412

35,1

Activitats d'estiu

512

5,3

Carnets TIVE

875

9

Associacionisme

49

0,5

Internet

2450

25,23

Assessoria Jurídica

435

4,5

Habitatge

387

3,99

Cursos de formació

375

3,87

Ajudes i subvencions

151

1,55

Altres

39

0,4

9709

100

Total

Productes TIVE
Carnet ISIC

61

Carnet Teacher

17

Carnet REAJ (alberguista) - Juvenil

75

Carnet REAJ (alberguista) - Adult

31

Carnet REAJ (alberguista) - Familiar

1

Carnet REAJ (alberguista) - Grup

1

Cursos d'idiomes a l'estranger - Anglès

7

Cursos d'idiomes a l'estranger - Francès

1

Publicacions pròpies i edició de material divulgatiu
●

Publicació de la Guia d'Instal·lacions Juvenils de Menorca. Recull totes les cases de
colònies, campaments i càmpings que funcionen actualment a Menorca. Edició en
format de butxaca que s'ha distribuït a tots els Centres i Punts d'Informació Juvenil,
així com a les oficines d'informació turística.

●

Edició de punts de llibre amb les adreces i telèfons de contacte de tots els Centres i
Punts d'Informació Juvenil.

●

Estampació de samarretes per a la campanya d'activitats d'estiu 2007

