Memòria any 2010
de l'INJOVE
desembre de 2010
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INTRODUCCIÓ
A partir de l'1 de gener de 2007 el Consell Insular de Menorca assumeix les competències en matèria de
joventut (Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa
i Formentera en matèria de joventut i lleure) i l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) assumeix al
mateix temps les següents funcions i tasques d'acord amb el Decret 35/2006, de 31 de març, pel qual es
regula aquest organisme públic.
La present memòria recull totes aquelles tasques i funcions que ha dut a terme el Departament de
Programes, Activitats i Informació Juvenil de l'INJOVE durant l'any 2010 i que comprenen els següents
punts:
1.

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

2.

Servei d'Informació juvenil de l'INJOVE

3.

Gestió de reserves d'instal·lacions

4.

Programa d'activitats d'estiu

5.

Programa d'oci alternatiu alternaNits 2010

6.

Tasques administratives i de gestió de l'INJOVE

7.

Assessoria jurídica

8.

Cursos d'idiomes a l'estranger, carnets d'estudiant internacional, carnet d'alberguista i d'altres
productes turisme juvenil (TIVE)

9.

Col·laboracions de l'INJOVE amb altres organismes i entitats

10. Trobada de corresponsals d'informació juvenil de Menorca
11. Exposicions itinerants de Foto Jove als Casals
12. MAE – Menorca Art Emergent, certamen d'arts plàstiques
13. Instal.lacions juvenils de l'INJOVE
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1. COORDINACIÓ DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL DE MENORCA
La coordinació de la xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca s'ha realitzat mitjançant reunions
amb els responsables de tots els punts d'informació Les reunions s'han duit a terme en les següents
dates i llocs:
•
•
•
•
•
•

14 de gener a Alaior
19 de març a Ciutadella
14 d'abril a Ciutadella
22 d'abril a Maó
26 de maig as Mercadal
15 de juny a Ciutadella

•

21 de desembre a Alaior

Estat de la xarxa de serveis d'informació juvenil
Cada any es realitzen visites de seguiment a tots els serveis d'informació juvenil de Menorca on es
reuneixen dades per poder realitzar una avaluació de l'estat de la xarxa.

PIJ Maó
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
Disposa de local exclusiu en planta baixa
Adaptat per discapacitats, senyalització exterior
Local propietat de l'Ajuntament de Maó
Superfície: 30 m2
Web pròpia: www.maojove.org
Recursos humans: 2 persones contractades a mitja jornada
Equipament: Telèfon, fax, ordinador d'ús intern, ordinador usuaris, impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris

PIJ Ciutadella
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
El local es comparteix amb el casal de joves del municipi.
Planta baixa adaptada per discapacitats
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona amb contracte indefinit, 1 persona amb contracte temporal
Equipament intern: Telèfon, fax, fotocopiadora, ordinador treball intern, ordinador usuaris,
impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica, realitza avaluacions periòdiques i realitza el
control d'usuaris

PIJ Ferreries
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
Disposa de local compartit amb el casal de joves en planta baixa
Local de lloguer
Superfície: 100 m2
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona a jornada completa amb contracte indefinit
Equipament: Telèfon, ordinador ús intern, ordinador usuaris, impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris, compromís de
qualitat

PIJ Sant Lluís
•

Obert matins i capvespres
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•
•
•
•
•
•
•

Disposa de local compartit amb el casal de joves en planta baixa
Adaptat per discapacitats
Senyalització exterior
Local propietat de l'Ajuntament de Sant Lluís
Recursos humans: 1 persones contractada
Equipament intern: Telèfon, fax, ordinador treball intern, ordinador usuaris (diversos),
impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris.

CIJ Alaior
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
Disposa de local exclusiu en planta baixa
Adaptat per discapacitats
Senyalització exterior
Local propietat de l'Ajuntament d'Alaior
Recursos humans: 1 persona a jornada completa amb contracte d'interinitat
Equipament intern: Telèfon, fax, ordinador treball intern, ordinador usuaris (diversos),
impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris.

PIJ Es Migjorn Gran
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
Disposa de local compartit amb el casal de joves en planta baixa
Local propietat de l'Ajuntament des Migjorn Gran
Superfície: 200 m2
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona a jornada completa amb contracte d'interinitat
Equipament intern: Telèfon, ordinador treball intern, ordinador usuaris, impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris

PIJ Es Mercadal
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert matins i capvespres
Disposa de local compartit amb el casal de joves en planta baixa
Local de lloguer
Superfície: 120 m2
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona a jornada completa amb contracte d'interinitat
Equipament intern: Telèfon, ordinador treball intern, ordinadors usuaris, impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris, compromís de
qualitat
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PIJ Fornells
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obert capvespres
Disposa de local compartit amb el casal de joves en un tercer pis
Adaptat per discapacitats
Local propietat de la pedania de Fornells
Superfície: 120 m2
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona contractada (compartit a temps parcial amb el PIJ des Mercadal)
Equipament intern: Telèfon, ordinador treball intern, ordinador usuaris, impressora, Internet,
projector de vídeo
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris, compromís de
qualitat

PIJ Es Castell
•
•
•
•
•
•

Obert matins
Disposa de local compartit en planta baixa
Senyalització exterior
Recursos humans: 1 persona contractada
Equipament intern: Telèfon, fax, fotocopiadora, ordinador treball intern, ordinador usuaris,
impressora, Internet
Metodologia: gestiona la informació, planifica i realitza el control d'usuaris.
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2. SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL DE L'INJOVE
L'any 2010 ha estat un any de consolidació del Servei d'informació juvenil de l'INJOVE, les demandes a la
nostra oficina s'han mantingut respecte a les del 2009 i a la nostra web s'ha vist molt incrementat el
número de visitants. Internet s'ha convertit en quelcom quotidià per a un gran nombre de persones,
cada vegada té més pes la identitat digital a l'hora de configurar la identitat personal. En aquests
moments, un dels grups més vulnerables en la gestió de la identitat digital són els joves, principalment
per l'important ús que fan de les noves tecnologies. La nostra oficina s'ha bolcat en mantenir la nostra
web el màxim d'actualitzada i això ens ha fet guanyar la confiança de cada vegada més usuaris.
Dins de la informació per a joves, que constitueix un dels serveis principals del Centre coordinador de
Maó, les demandes es reparteixen de la següent manera:

Demandes per gènere i franges d'edat
Nº DEMANDES

DONES

HOMES

<20

20 A 25

26 A 30

>30

gener

781

340

441

147

91

121

422

febrer

770

340

430

172

70

115

413

març

737

371

366

178

93

121

345

abril

770

349

421

199

77

95

399

maig

694

337

357

175

64

74

381

juny

903

444

459

259

87

88

469

juliol

732

336

396

169

113

112

338

agost

612

356

256

230

88

82

212

setembre

976

460

516

168

94

78

636

octubre

1021

459

562

156

133

123

609

novembre

1072

470

602

152

108

145

667

desembre

998

408

590

148

119

113

598

TOTALS

10066

4670

5396

2153

1137

1287

5489
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4

10

febrer

340

175

52

15

2

16

març

392

188

35

9

0

21

ALTRES

CARNETS

7

ASSOCIAC.

HABITATGE

86

JURÍDICA

ESTUDIS

119

TEMPS LL.

TREBALL

290

CONVOCAT.

RESERVES

gener

CURSOS

INTERNET

Demandes per temes

19

7

176

9

2

52

8

2

92

3

3

59

5

10

13

6

1

57

abril

369

163

51

17

2

26

21

10

71

0

0

40

maig

385

114

39

9

3

8

8

0

88

5

2

33

juny

501

161

55

12

2

7

16

3

77

0

0

69

juliol

241

165

62

22

12

10

18

15

106

5

2

74

agost

283

131

31

16

3

9

10

8

58

1

9

51

setembre

394

278

14

26

7

21

17

6

111

3

8

91

octubre

424

156

36

17

20

16

24

28

200

2

17

81

novembre

445

214

92

12

14

7

19

28

192

2

3

44

desembre

412

241

84

11

16

12

7

37

117

3

1

57

TOTALS

4476

2105

637

173

85

163

172

154

1301

39

48

708

Demandes segons origen
DIRECTE

TELÈFON

E-MAIL / CARTA

gener

453

144

184

febrer

455

148

167

març

535

127

75

abril

542

106

122

maig

542

107

45

juny

641

138

124

juliol

406

131

195

agost

437

90

85

setembre

489

222

265

octubre

556

214

251

novembre

597

228

247

desembre

501

217

280

TOTALS

6154

1872

2040
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PLANA WEB WWW.INJOVEMENORCA.COM
La web de l'INJOVE ha registrat una destacable augment d'usuaris, havent passat de 38.043 visites de
l'any 2009 a les 66.073 de 2010, el que suposa un increment de prop del 74% en un període de dotze
mesos.

Estadística de la web en nombre d'impressions de pàgina, nombre de visitants i nombre d'usuaris únics:
Mes

PÀGINES

VISITES

USUARIS

Gener

10198

4333

1709

Febrer

13039

5123

2136

Març

15420

6857

2708

Abril

17504

4986

3093

Maig

16916

4266

2713

Juny

16830

5442

3112

Juliol

16508

5562

3320

Agost

13835

4706

2847

Setembre

13459

4637

2840

Octubre

16953

5580

3021

Novembre

17987

6271

2840

Desembre

12912

5310

2553

Totals

181561

63073

32892

Diferència respecte 2009

+109%

+74%

+87%
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3. RESERVES D'INSTAL·LACIONS JUVENILS
Des de les oficines del Centre Coordinador s'han realitzat reserves per a les instal·lacions juvenils que
gestiona l'INJOVE: les cases de colònies Santa Eularieta i Es Torretó, el campament de Biniparratx i
l'alberg juvenil Sa Vinyeta.

Cases de colònies Santa Eularieta i Es Torretó
Mes

Número de reserves

Gener

5

Febrer

7

Març

10

Abril

10

Maig

19

Juny

10

Juliol

7

Agost

4

Setembre

5

Octubre

16

Novembre

8

Desembre

5

Total de reserves

106 reserves (+ 15 anul·lacions)

Campament de Biniparratx
Mes

Número de reserves

Abril

-

Maig

1

Juny

13

Juliol

23

Agost

20

Setembre
Total de reserves

1
58 reserves (+2 anul·lacions)

Alberg Sa Vinyeta
Mes

Número de reserves

Març

6

Abril

11

Maig

18

Juny

72

Juliol

93

Agost

218

Setembre

57

Octubre

3

Novembre

7

Desembre

2

Total de reserves

487 reserves (+43 anul·lacions)

El procés de les reserves compren les demandes d'informació inicials, les gestions de les sol·licituds, el
planing d'ocupació, el cobrament i d'altres gestions posteriors implicades.
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4. PROGRAMA D'ACTIVITATS D'ESTIU: CAMPANYA 2010
Presentació
Les activitats de vacances per l'estiu de 2010 s'han centrat en les edats pròpies que corresponen a les
competències assumides l'any 2007 per l'Institut de la Joventut de Menorca, evitant la duplicitat d'oferta
en les edats inferiors als 12 anys que s'entén queda suficientment coberta amb les activitats que
organitza el Departament d'Esports del CIME i la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes
Balears. Per tant els destinataris de les activitats seran joves de 12 a 18 anys, edats que es corresponen
amb l'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) i Batxillerat o cicles formatius.

Activitats
Les activitats s'han adequat a les preferències i els interessos dels/les joves de 12 a 18 anys, i les hem
denominat de la següent manera:
•
•
•
•

Road to British Minorca
Colònies a Mallorca
Workshop Mèdit: Fem un curt
Volta per Menorca

Totes aquestes activitats tenen una durada d'entre 7 i 8 dies i contemplen la realització d'un programa
d'activitats adaptades a les edats i condicions físiques dels participants. D'acord amb la normativa vigent
(Decret 129/2005, de 16 de desembre) aquestes activitats han estat supervisades per personal titulat,
utilitzant materials homologats i seguint els protocols de seguretat amb les assegurances corresponents
d'accidents i de responsabilitat civil.
Les colònies d'estiu són activitats d'oci i temps lliure que combinen el caràcter de convivència dels
fillets i 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.
Enguany a més de la Volta per Menorca i de unes colònies fora de l'illa s'han ofert per primera vegada
unes Activitats sense allotjament realitzades durant els matins o les tardes durant una setmana a
Menorca, aquestes activitats s'han anomenat “A Road to British Minorca” i “Workshop Mèdit:Fem un curt.
A Road to British Minorca s'ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears a
Menorca. Durant una setmana 30 joves han gaudit d'un curs d'estiu universitari d'aprenentatge d'anglès i
a la recerca de les empremtes culturals que varen deixar els anglesos durant el segle XVIII a l'illa de
Menorca. S'ha compaginat oci, coneixement de l'anglès i presa de consciència dels trets culturals que
configuren el patrimoni illenc. Les activitats han tingut una vessant lúdica i engrescadora, parant
especial atenció a crear dinàmiques de comunicació i interactuació en llengua anglesa, de la ma de dues
professores especialitzades en la matèria. L'horari ha sigut de 09:30 a 14:00 hores. La primera hora i mitja
es dedicava a l'aprenentatge de l'anglès a una aula de la Seu Universitària de la UIB a Alaior i la resta els
alumnes han recorregut punts emblemàtics de l'illa relacionats amb l'anomenat “període de dominació
anglesa” Illa del Rei, Fort Malborough, Sant Felip, Torre de Fornells...
A Workshop Mèdit: Fem un curt s'ha comptat amb la col·laboració de la Associació Suau, organitzadora
del Festival de Cinema Mediterrani de Ciutadella de Menorca. Els tallers realitzats durant una setmana
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han comptat amb participants de 14 a 18 anys. Els alumnes han rodat un curtmetratge de ficció que es
va presentar el darrer dia del festival. Els diferents tallers( producció i direcció; càmera, il·luminació i
so;interpretació i muntatge i, postproducció) s'han compenetrat com les peces d'un engranatge, com en
un rodatge professional. El jove realitzador menorquí Macià Florit va escriure un guió especialment per a
la ocasió.
Per segon any consecutiu s'ha duit a terme una volta per Menorca, ruta combinada que inclou bicicleta,
caiac i caminar a peu per trams del Camí de Cavalls i per camins rurals interiors. La temàtica principal
ha sigut el millor coneixement de l'entorn de l'illa a traves de la Història, la geografia,el medi ambient i
els usos i costums. El recorregut ha passat per llocs com es Torretó, el barranc d'Algendar, cala Mitjana, el
barranc de son Boter, Santa Eularieta, Favàrtix, sa Mesquida, cala Rafalet i Biniparratx.
Per finalitzar s'han realitzat les colònies d'aventura a Mallorca, al Casal de la Colònia de Sant Pere, a Artà
on s'han realitzat activitats d'aventura com piragüisme, tirolina, sortida en BTT, una excursió a les Coves
d'Artà i a Palma i activitats de lleure com gimcanes, tallers i jocs.

Torns
•
•
•
•

Road to British Minorca, per a joves de 14 a 18 anys a l'extensió Universitària de la UIB a Alaior (5
dies, 30 places). Dates: del 5 al 9 de juliol.
Colònies d'aventura a Mallorca, per a joves de 12 a 16 anys a la Colònia de Sant Pere a Artà (7
dies, 30 places). Dates: del 12 al 18 de juliol.
Workshop Mèdit: Fem un curt per a joves de 14 a 18 anys a Ciutadella de Menorca (7 dies, 30
places).Dates: del 19 al 25 de juliol.
Volta per Menorca, per a joves de 12 a 16 anys en ruta per la costa I l'interior de l'Illa (7 dies, 30
places). Del 25 al 31 de juliol.

Aquestes activitats suposen una oferta de fins a 120 places i un ventall d’activitats molt ample i adequat
a aquestes edats.

Material i difusió
•
•
•
•
•

Fullets a colors amb totes les activitats que es durien a terme l'estiu 2010
Al web de l'INJOVE i al 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, 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
Ajuntament de Mercadal i Fornells
Ajuntament Sant Lluís
Ajuntament des Castell
Ajuntament d'Alaior
Associació Cultural Suau
Universitat de les Illes Balears
Espiral (entitat prestadora de serveis a la joventut)
Incoming Menorca
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Inscripcions
Per segon cop les inscripcions es van fer en línia. Per participar a qualsevol de les activitats s'havia de fer
la preinscripció per Internet a la web de l'INJOVE durant el període comprès entre el 10 i el 18 de maig.
Les places eren limitades i s'atorgaven per sorteig d'entre totes les sol·licituds realitzades durant el
període de pre-inscripció. Un cop conegut el resultat del sorteig, els participants amb plaça havien de
presentar la documentació requerida. El sorteig no va ser necessari ja que el número de pre-inscripcions
va ser inferior al de places ofertades.
Nombre d'inscripcions
•
•
•
•

Inscripcions Road to British Minorca..............................27
Inscripcions colònies d'aventura a Mallorca..................30
Inscripcions Workshop Mèdit: Fem un curt...................15
Inscripcions Volta per Menorca.......................................16

Preus de les activitats
Els preus incloïen els respectius trasllats.
•
•
•
•

Road to British Minorca: .............................75€
Colònies d'aventura a Mallorca: .................260€
Workshop Mèdit:Fem un curt: ...................350€
Volta per Menorca: ......................................185€

També es concediren 2 ajudes a fillets/es de Menorca per realitzar la Volta per Menorca sense cost, tots
venien informats per el Servei de Menors del Consell Insular de Menorca.

Informació enviada als pares
Enguany en el 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.
Presentació completa de l'equip de monitors i monitores
Explicació del centre d'interès
Llista material personal
Característiques de la zona
Informació sobre si saben nadar o no
Horari tipus diari
Esment amb els medicaments i les necessitats especials
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.

Projectes
Cada activitat 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 de les colònies o ruta, els horaris, les activitats, les
excursions, les activitats extraordinàries, etc. A més, l'entitat organitzadora ha d'incloure en el projecte el
transport fins les instal·lacions, la tornada i l'anada al port o a l'aeroport si escau. Per una altra banda, és
qui ha de seleccionar l'equip de monitors i la responsable de la revisió del projecte.
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VALORACIÓ CAMPANYA D'ESTIU 2010 (Enquestes participants)
Road to British Minorca

Participants

27

Sexe

Població

Per edats

Dones

20

Homes

7

Alaior

7

Ciutadella

3

Es Mercadal

1

Es Migjorn Gran

2

Ferreries

1

Maó

12

Sant Lluís

1

14 anys

3

15 anys

3

16 anys

15

17 anys

2

18 anys

2

Enquestes rebudes
Valoració inscripció

Com ens ha conegut

Valoració Preu

24
Molt bé

0

Molta

7

Bé

14

Suficient

12

Correcte

8

Poca

4

Millorable

1

Malament

1

Molt bé

19

Millor del que m'esperava

2

Valoració informació

Valoració monitors

A la web de l'Injove

6

Correcte

4

Em van donar un fullet a l'escola

14

Pitjor del que me esperava

0

Per premsa

1

Molt malament

0

Per recomanació

5

Molt car

2

Per damunt de la mitja

6

Preu correcte

14

Preu per davall de la mitja

1

Molt barat

1
Si, sense cap dubte

6

Molt bé

12

No, no he quedat prou prou satisfet/a

4

Millor del que m'esperava

5

Potser

14

Correctes

8

Pitjor del que m'esperave

0

Molt malament

0

Molt bé

4

Millor del que m'esperava

6

Correctes

10

Pitjor del que m'esperava

3

Molt malament

1

Recomanació
Valoració instal·lacions

Valoració activitats
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Colònies a Mallorca

Participants

30

Sexe

Població

Per edats

Dones

14

Homes

16

Ciutadella

8

Maó

7

Alaior

13

Es Castell

2

12 anys

1

13 anys

8

14 anys

14

15 anys

7

Enquestes rebudes
Valoració inscripció

Com ens ha conegut

30
Molt bé

0

Molta

8

Bé

18

Suficient

22

Correcte

12

Poca

0

Millorable

0

Malament

0

Molt bé

19

Millor del que m'esperava

9

Valoració informació

Valoració monitors

A la web de l'Injove

7

Correcte

2

Em van donar un fullet a l'escola

13

Pitjor del que me esperava

0

Per premsa

1

Molt malament

0

Per recomanació

10
Molt bé

5

Molt car

0

Millor del que m'esperava

22

Per damunt de la mitja

8

Correcte

2

Preu correcte

22

Pitjor del que m'esperava

1

Preu per davall de la mitja

0

Molt malament

0

Molt barat

0
Si, sense cap dubte

16

Molt bé

6

No, no he quedat prou prou satisfet/a

1

Millor del que m'esperava

9

Potser

13

Correctes

9

Pitjor del que m'esperave

6

Molt malament

0

Molt bé

10

Millor del que m'esperava

10

Correctes

9

Pitjor del que m'esperava

1

Molt malament

0

Valoració menjador
Valoració Preu

Recomanació
Valoració instal·lacions

Valoració activitats
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Workshop Mèdit: Fem un curt?
Participants
Sexe

Població

Per edats

15
Dones

8

Homes

7

Ciutadella

6

Maó

5

Alaior

2

Fora de Menorca

2

13 anys

1

14 anys

1

15 anys

4

16 anys

6

17 anys

3

18 anys

0
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Volta per Menorca

Participants

16

Sexe

Població

Per edats

Dones

5

Homes

11

Ciutadella

1

Maó

4

Ferreries

2

Alaior

1

Es Castell

3

Sant Lluís

5

12anys

2

13 anys

2

14 anys

6

15 anys

3

16 anys

2

17 anys

1

Enquestes rebudes
Valoració inscripció

Com ens ha conegut

Valoració Preu

8
Molt bé

0

Molta

1

Bé

6

Suficient

7

Correcte

1

Poca

0

Millorable

1

Malament

0

Molt bé

8

Millor del que m'esperava

0

Valoració informació

Valoració monitors

A la web de l'Injove

4

Correcte

0

Em van donar un fullet a l'escola

4

Pitjor del que me esperava

0

Per premsa

0

Molt malament

0

Per recomanació

0

Molt car

0

Per damunt de la mitja

0

Preu correcte

8

Preu per davall de la mitja

0

Molt barat

0
Si, sense cap dubte

4

Molt bé

1

No, no he quedat prou prou satisfet/a

0

Millor del que m'esperava

3

Potser

4

Correctes

3

Pitjor del que m'esperave

1

Molt malament

0

Molt bé

4

Millor del que m'esperava

4

Correctes

0

Pitjor del que m'esperava

0

Molt malament

0

Recomanació
Valoració instal·lacions

Valoració activitats
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5. PROGRAMA D'OCI ALTERNATIU alternaNits
Des de la Conselleria de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut, amb la col·laboració de l'INJOVE i els
ajuntaments de totes les poblacions de l'illa, s'ha presentat un projecte d'oci alternatiu per a la població
jove de Menorca a la convocatòria Programas de prevención de las drogodependencias con cargo al fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, del Ministeri de Sanitat i Política Social.

El projecte presentat s'anomena AlternaNits i s'ha redactat amb el programa d'activitats d'oci alternatiu
que van proposar les àrees de joventut dels diversos ajuntaments. Així, s'ha elaborat un calendari d'actes
que comença el més de febrer de 2010 i finalitza el més de maig amb tot un seguit d'activitats lúdiques,
educatives i culturals.
El finançament del projecte va a càrrec de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
del Ministeri de Sanitat i Política Social, i la Conselleria de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del
Consell Insular de Menorca.
Aquest programa ha suposat un important esforç de col·laboració i coordinació de les diferents
administracions implicades des del mateix moment del seu plantejament.
L'informe final del programa AlternaNits 2010 s'ha redactat en castellà ja que havia d'enviar-se en
aquesta llengua al Ministerio de Sanidad y Política Social. Adjuntam a continuació el document original;
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INFORME FINAL
SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA ALTERNANITS 2010

Octubre de 2010
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El programa AlternaNits de ocio alternativo para jóvenes de 14 a 30 años se inició en Menorca el viernes
19 de febrero de 2010 y finalizó el domingo 30 de mayo. Durante quince fines de semana se llevaron a
cabo 10 actividades itinerantes en los 8 municipios de la isla, asimismo se realizaron tres actividades de
ámbito insular en las que participaron conjuntamente jóvenes de todas las poblaciones. En total el
programa movilizó a más de 1400 jóvenes de toda la isla.
Participaron en el programa AlternaNits todos los municipios de la isla: Alaior, Es Castell, Es Mercadal,
Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Sant Lluís y Maó. Se contó con la colaboración de diversas
entidades públicas y privadas sin las cuales no habría sido posible llevar a cabo todas las actividades
programadas.

Cartel promocional del programa AlternaNits 2010
A continuación se detallan todas las actividades realizadas según el programa presentado y se
relacionan los participantes en cada una de ellas.
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Creación de bisutería
Esta actividad se realizó conjuntamente con el circuito de karts en Ciutadella de Menorca. En ella
participaron 85 jóvenes de todos los municipios de la isla. En este taller los jóvenes aprendieron el
proceso básico de creación de sencillas piezas de bisutería (pulsera, pendientes, colgantes y otras). En
grupos de 10 personas aproximadamente los jóvenes fueron turnándose para realizar el taller. Los
participantes llegaron mediante autobuses procedentes del resto de poblaciones.
•
•
•

Fecha de realización: 27 de febrero de 2010
Lugar: Circuito de karts de Cala en Bosc
Hora: a partir de las 20:30 h

Imágenes de la realización del taller:
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Taller interactivo, un espacio para entender las adicciones
Este taller itinerante se llevó a cabo en todos los municipios de la isla, en los casales de juventud o
bibliotecas. En total participaron en esta actividad unos 80 jóvenes y en ella un monitor especializado
mediante el uso de ordenadores portátiles conectados a Internet incentivó la participación y la
interacción entre ellos para intentar concienciarlos sobre temas relacionados con el consumo de
substancias estupefacientes.
•
•
•

Fechas de realización: 20 de febrero, 6 de marzo, 12 y 20 de marzo, 10 y 17 de abril, 8 y 22 de
mayo
Lugar: Alaior, Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Ciutadella y Maó
Hora: diversos horarios a partir de las 19:00 h

Imágenes de la realización del taller:
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Cinefórum:
Este taller se basó en la proyección de filmes con mensaje sutil pero eficaz para que pudieran llegar
fácilmente a los jóvenes. La actividad constaba de 4 partes: preparación de la sala de proyección,
pequeña introducción sobre la película, proyección de la película y debate final. En la selección de
películas se intentó priorizar la educación en valores.
La mayoría de proyecciones se llevaron a cabo en los casales de juventud con un monitor especialista en
el tema. En total participaron en esta actividad unos 80 jóvenes de todas las poblaciones.
•
•
•

Fechas de realización: 19 de febrero, 5 de marzo, 13 de marzo, 10 y 16 de abril, 8 y 15 de mayo
Lugar: Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ciutadella, Maó, Alaior, Es Castell
Hora: a partir de las 20:30 h

Imágenes de la realización de actividad:
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Trapecio
El objetivo de esta actividad era trabajar las capacidades de concentración y de autosuperación,
enseñando a los participantes que es posible vivir sensaciones intensas realizando actividades
saludables. La actividad tenía una duración de 3 horas y un monitor para cada 8 participantes. Se llevó a
cabo en polideportivos y en espacios al aire libre. Se utilizaron para ellos colchonetas y diverso material
circense. En total participaron un máximo de 16 jóvenes por taller, con lo que el cómputo final asciende a
128 participantes.
•
•
•

Fechas de realización: 20 de febrero, 6, 13 y 20 de marzo, 10 y 17 de abril, 8 y 15 de mayo
Lugar: Ferreries, Ciutadella, Maó, Alaior, Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran
Hora: a partir de las 19:00 h

Cocina para personas emancipadas
Una cocina portátil fue transportada a todos los casales de juventud para poder realizar esta actividad.
En ella un cocinero profesional elaboró diversos menús asequibles tanto en precio como en dificultad
con el objetivo de introducir el hábito de la alimentación sana en los jóvenes que por motivos de estudio
o laborales tengan que independizarse en un futuro cercano. Unos 80 chicos y chicas participaron en este
taller.
•
•
•

Fechas de realización: 20 de febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 17 de abril, 8 y 15 de mayo
Lugar: Ciutadella, Maó, Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries
Hora: a partir de las 20:30 h

Imágenes de la realización del taller:
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Peluquería y maquillaje
En esta actividad el objetivo era aprender las técnicas básicas para maquillarse como un profesional. Ya
sea para asistir a una fiesta como para una representación teatral. El maquillaje forma parte de la
imagen personal que queremos transmitir. Para la realización del taller se trasladaron espejos y mesas
de trabajo apropiadas para que el ambiente se asemejara a un salón de peluquería. En total unos 100
jóvenes de ambos sexos participaron activamente en esta actividad.
•
•
•

Fechas de realización: 19 de febrero, 5, 12 y 19 de marzo, 9 y 16 de abril, 7 y 14 de mayo
Lugar: Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Ciutadella, Maó y Alaior
Hora: a partir de las 21:00 h

Imágenes de la realización del taller:
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Rally Scalextric
Esta actividad se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera en el circuito de karts de Ciutadella, y la
segunda en el marco del Festival Menorca Jove en Alaior, acto final del programa AlternaNits 2010.
Tomaron parte unos 90 y 100 jóvenes en Ciutadella y Alaior, respectivamente. Se montaron dos circuitos
gigantes de Scalextric donde los jóvenes pudieron participar con sus coches o con los que la organización
puso a su disposición. Ambos circuitos se instalaron al aire libre y complementaron el resto de
actividades que se llevaron a cabo en ambos eventos.
•
•
•

Fechas de realización: 27 de febrero y 29 de mayo
Lugar: Karting Rock de Cala en Bosc, Ciutadella y en la casa de colonias Santa Eularieta, Alaior
Hora: a partir de las 21:00 h

Imágenes de la realización del taller:
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Taller de Magic, más que un juego de cartas
En cada jornada se llevaron a cabo dos actividades relacionadas con el juego estratégico de cartas
llamado Magic: The Gathering. Miembros de la asociación sin ánimo de lucro Concili d'Incursors, Associació
Magic Menorca se involucraron muy activamente en el desarrollo de las actividades, cosechando un gran
éxito de participación en cada encuentro.
La primera parte de la actividad consistía en enseñar las reglas del juego y los diferentes formatos
existentes, con actividades complementarias como montarse el mazo de juego, expedición de carnés de
jugador (DCI) e intercambio de cartas. La segunda parte consistía en la organización de un torneo en
formato de juego extendido. Se concedieron premios a los mejores clasificados en el torneo y se
realizaron también sorteos entre el resto de jugadores. En total la participación fue muy alta, contando
con casi 300 participantes de todas las poblaciones de la isla.
•
•
•

Fechas de realización: 6, 13 y 20 de marzo, 10 y 18 de abril, 8, 14 y 22 de mayo.
Lugar: Es Migjorn Gran, Ferreries, Ciutadella, Maó, Alaior, Es Castell, Sant Lluís y Es Mercadal
Hora: mañanas a partir de las 11:00 h y tardes a partir de las 16:30 h

Imágenes de la realización de las actividades:
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¿Improvisamos? Taller de teatro
Mediante un texto sobre drogodependencias, los chicos y las chicas improvisaron sobre situaciones de
riesgo en las cuales debían ayudar a alguien mientras consumía drogas o después de haber dejado la
dependencia. El objetivo era concienciar de manera divertida, poniendo en práctica las inteligencias
emocionales, verbales y corporales.
En este taller tomaron parte unos 40 jóvenes de todos los puntos de la isla. Las sesiones tenían una
duración de 2 horas y se realizaron todas en las dependencias de los casales de juventud.
•
•
•

Fechas de realización: 19 de febrero, 5, 12 y 19 de marzo, 9 y 16 de abril, 7 y 14 de mayo.
Lugar: Maó, Ferreries, Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior y Ciutadella
Hora: a partir de las 20:00 h

Imágenes de la realización del taller:
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Circuito de Skate
Se llevaron a cabo 5 pruebas en los correspondientes skateparks municipales de Menorca. El circuito
consistió en la realización de pruebas de competición acompañadas de música y animación. Se
concedieron premios a los más hábiles en cada modalidad.
La participación fue muy alta y se congregó además a numeroso público juvenil en cada una de las
pruebas. En total más de 200 personas tomaron parte tanto como participantes en la competición como
público asistente. Durante más de 4 horas los patinadores demostraron sus habilidades y crearon afición
entre los jóvenes asistentes.
•
•
•

Fechas de realización: 20 de febrero, 6 y 20 de marzo, 17 de abril y 8 de mayo.
Lugar: Sant Lluís, Es Mercadal, Ciutadella, Alaior y Maó
Hora: a partir de las 16:00 h

Imágenes de la realización de las actividades:
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Certamen ConcurtsMetratge
Este concurso de cortometrajes con temática centrada en el consumo de drogas, sus consecuencias y
alternativas saludables se llevó a cabo como una actividades paralela al desarrollo del resto de
actividades del programa AlternaNits. Las obras presentadas se exhibieron durante la celebración del
Festival Menorca Jove, en la casa de colonias Santa Eularieta en Alaior.
Se concedieron un primer y segundo premio a las obras tituladas “Pinta un futur en colors clars” (en
castellano Pinta un futuro en colores claros) con tres participantes, y “Les drogues no són el millor per viure més
feliç” (en castellano Las drogas no son lo mejor para vivir más feliz) también con tres participantes. El primer
premio se dotó con un reproductor iPod para cada miembro del equipo y el segundo premio consistió en
un vale de 150 € en material fungible.
•

Fechas de realización: inscripciones del 19 febrero al 7 de mayo, exhibición de las obras el 29 de
mayo en la casa de colonias Santa Eularieta, Alaior.
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Circuito de karts
Actividad de ámbito insular en la que participaron jóvenes de todos los municipios de la isla. Consistió
en la realización de prácticas de conducción en un circuito de karts ubicado en la urbanización Cala en
Bosc en Ciutadella. Esta actividad se acompañó de los talleres de creación de bisutería y rally Scalextric.
En total participaron unos 90 jóvenes que se desplazaron hasta el circuito en autobuses procedentes del
resto de municipios de Menorca.
•
•
•

Fechas de realización: 27 de febrero
Lugar: Karting Rock, urbanización Cala en Bosc, Ciutadella.
Hora: a partir de las 20:30 hasta las 24:00 h.

Imágenes de la realización de la actividad:
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Ruta nocturna de senderismo
Esta actividad consistió en la realización de una excursión nocturna por el sureste de Menorca, con una
ruta que siguió el trazado del Camí de Cavalls (antigua ruta que recorre todo el perímetro costero de la
isla) en diversos tramos. En total la distancia recorrida alcanzó los 8 kilómetros. La salida tuvo lugar a las
22:30 h en la localidad de Sant Lluís, donde jóvenes procedentes de todos los municipios de Menorca se
reunieron para iniciar la marcha. Durante la ruta se realizaron diversas paradas en las que se llevó a
cabo una típica “torrada” de productos autóctonos de la isla.
Una vez acabada la marcha y unas 5 horas después de la salida, los participantes disfrutaron de un
chocolate caliente antes de acostarse en las dependencias del polideportivo municipal de Sant Lluís para
dormir unas pocas horas. Antes de dar por finalizada la actividad se ofreció un suculento desayuno a
todos los asistentes. Se contó con la colaboración de miembros de Protección Civil, la Unión
Excursionista de Menorca, el Club de Jubilados Centro Cultural de Sant Lluís (CCE), Cruz Roja y efectivos
de la Policía local.
En total la actividad reunió a unos 100 participantes de todos los municipios de la isla.
•
•
•

Fechas de realización: 30 de abril – 1 de mayo
Lugar: término municipal de Sant Lluís
Hora: a partir de las 22:00 hasta las 08:00 h del día siguiente

Imágenes de la realización de la actividad:
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Festival Menorca Jove
Esta actividad se llevó a cabo durante el fin de semana del 29 y 30 de mayo en las instalaciones de la
casa de colonias Santa Eularieta, en el municipio de Alaior. Se trató de una acampada educativa en una
propiedad del Consell Insular de Menorca. Con este festival se clausuró el programa AlternaNits 2010.
Los jóvenes pudieron participar en diversos talleres como danza, teatro, juegos tradicionales, circo,
trapecio, Scalextric, actuaciones musicales, excursiones y diversas expresiones artísticas protagonizadas
por grupos de jóvenes de la isla.
Paralelamente, algunas asociaciones de la isla aprovecharon la ocasión para dar a conocer sus
actividades a través de la realización de una feria. Los jóvenes compartieron durante dos días
experiencias y se fomentó el asociacionismo, la participación, la creatividad cultural y el ocio saludable.
Jóvenes procedentes de todos los municipios se trasladaron hasta el emplazamiento del Festival Menorca
Jove con autobuses puestos a disposición por la organización. Se habilitó una zona de acampada en la
que los participantes pudieron instalar sus tiendas de campaña.
Durante la primera jornada se proyectaron los dos cortos finalistas del certamen ConcurtsMetratge y se
dio a conocer la obra ganadora. La primera jornada acabó con un concierto de grupos de jóvenes músicos
locales.
En la segunda jornada se llevaron a cabo actividades lúdicas y una espectacular paella que dio por
acabado el fin de semana.
Para llevar a cabo el montaje del evento se contó con la colaboración de la brigada municipal de Es
Mercadal y del Instituto de la Juventud de Menorca, que realizaron tareas de montaje y desmontaje,
instalación de sistemas de iluminación, etc. Los mismos jóvenes se encargaron de realizar las tareas de
limpieza de la zona.
En total participaron unos 100 jóvenes de toda la isla.
•
•
•

Fechas de realización: 29 y 30 de mayo
Lugar: casa de colonias Santa Eularieta, entre Alaior y Es Mercadal
Hora: a partir de las 10:00 h del sábado 29 hasta las 17:00 h del domingo 30 de mayo

Imágenes de la realización de las actividades:
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Anexo 1: Evaluaciones de las actividades
Resumen de las evaluaciones realizadas por los talleristas

E NQUE STA D'AVALUAC IÓ DE L'AC TIVITAT

Tallerista

Cuina

Teatre

Scalextric

Perruqueria

Cinefòrum

Trapezi

Skate

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de C ultura, Patrimoni, E ducació i Joventut

Implicació dels participants en l'activitat

5

4

5

5

-

5

4

Número de participants

5

4

4

4

-

4

4

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5

5

3

5

-

5

4

Organització

5

4

4

5

-

5

4

Difusió de l'activitat

4

-

4

4

-

5

3

Horaris de realització de l'activitat

5

4

5

5

-

5

4

Valora els diferents aspectes de l'activitat

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
Crec que és molt important fer activitats que ells hagin proposat, que tinguin ganes de fer-les, perquè si no no desperten gaire el seu interés.
Todo fantástico, a repetir. Más organización y comunicación.

Participació dels joves: alta, i amb molt d'interés i un comportament impecable Lloc assignat: sorpresa d'inici però ens vam adaptar ràpid. Per la pròxima vegada recomenam que ens
poseu a un lloc cobert ja que l'exposició del material al sol, el calor i quan cau el fosquet a la "serena" pot fer-lo malbé

Crec que es tindria que programar amb més antelació. Que els talleristes participin a reunions amb els responsables dels casals ajudaria a saber com enfocar l'activitat per a cada
públic. L'activitat de cinefòrum funciona millor en horari d'hivern.
Per la nostra part tot ha anat molt bé.
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Resumen de las evaluaciones de los técnicos de juventud

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut (avaluació final)

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Poblacions

Es Castell, Maó, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Sant Lluís

Valora de manera global el programa AlternaNits (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en les activitats

4 3 3 2 3 2 3

2,9

Valoració global de les activitats itinerants

4 3 2 2 2 3 4

2,9

Valoració global de les activitats insulars

4 3 4 3 3 4 4

3,6

Valoració ConcurtsMetratge

2 2 3 2 2 2 4

2,4

Valoració Festival Menorca Jove 2010

5 3 4 2 3 3 4

3,4

Durada del programa AlternaNits (febrer a maig)

3 4 2 3 2 3 2

2,7

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

4 4 1 3 3 5 2

3,1

Dates i horaris de realització de les activitats

4 4 3 3 3 4 4

3,6

Coordinació de les activitats (entre casals, talleristes, ajuntaments i INJOVE)

4 4 2 2 2 3 4

3,0

Incidència en la prevenció del consum de drogues

3 2 1 2 2 3 2

2,1

Creus que AlternaNits hauria de tenir continuïtat?

(SI x 7)

Si, perquè s'ha d'oferir activitats d'oci constructives i reforçar la feina que es fa des dels casals de joves. També permet coodinar tots els casal entre ells.
Crec que la idea és bona en el contigut no tant en la forma.
Però hauríem de millorar moltes coses.

Quins aspectes creus que s'han de millorar o canviar del programa AlternaNits?
Allargaria el periode del programa perquè les activitats no estiguin tant juntes. Canviaria les activitats itinerants que no han funcionats o els talleristes, per exemple,
cuina't és una activitat que agrada als joves però crec que el monitor no era l'adequat.
El Programa AlternaNits no ha potenciat que vagin més joves als Casals. En general els participants han estat els usuaris habituals. Trob, que s'ha de millorar i
potenciar que es realitzin activitats que surgeixin de les associacions juvenils i descentralitzar que es realitzin tot sol al casal.
La tria d'activitats, la coordinació entre talleristes i entitats organitzadores. Els temps de planificació del programa, no es poden escollir les activitats en una o apenas
dos reunions
Crec que el programa en si està bé, però hi han hagut algunes deficiències, no tant en el contingut sinó més bé en la formna. Potser alguns tallers no han estat els
més indicats (cinefòrum per exemple). Crec que hi ha faltat comunicació, sobretot amb els talleristes. De fet aquests s'han queixat d'això. Han manifestat haver-se
sentit una mica “abandonats” per part del Consell. Pens que el programa s'ha fet amb massa presses i per “sortir” del pas, encara que pens que la idea és bona. La
participació no ha estat la desitjada. Crec que per futures edicions seria interessant sumar esforços en potenciar la participació, però una participació efectiva. No
ens hauriem de centrar en el número de participants sino amb les ganes de participar. Crec que hauriem de canviar l'estratègia, no sé ben bé com fer-ho però està
clar que l'ALTERNANITS no ha estat un programa participatiu en general. Assumeixo la meva part de culpa en aquest aspecte. Crec que hem mal acostumat als
joves. Els hem “donat” un programa massa “mastegat”, s'ho han trobat tot fet i ni així han respost com esperàvem.
Pens que l'INJOVE hauría d'assolir més responsabilitats i esdevenir coordinador de el gruix del programa, els casals hauríem de ser participants actius i ser
consultats, però no recaure el pes sobre els casals i PIJ's sobretot als pobles petits on les condicions i personal disponible són mínims, requereix un sobre esforç el
qual no es veu per res compensat amb els resultats Pens també que el programa hauria de tenir una altra seqüència, i estar plantejat d'una altra manera, potser seria
més efectiu si fos perllongat durant bona part del curs i no condensat en tres mesos.
S'ha de potenciar la comunicació entre els talleristes i l'INJOVE. S'ha de dedicar un temps a recollir propostes d'activitats entre el jovent, i analitzar-les per averiguar
si són viables.
Mejorar publicidad y difusion. Que no sea tan largo el programa o que comience antes, que dure los meses de frio solo porque cuando empieza el calor y los dias se
alargan el nivel de participacion baja muchísimo
Què afegiries a AlternaNits?
Activitats de contacte amb la natura.
Activitats que surgeixen de les associacions juvenils (com per exemple Magic i Frontside). Crec que s'hauria de seguir el programa i planificar amb més temps les
activitats, pensant bé quins tallers han agradat més als joves.
Activitats esportives
Afegiria tallers per potenciar la participació
Més actifitats fisiques esportives
Major participació del jovent en l'organització de les activitats i del programa. Acompanyar el programa amb una sèrie de concerts amb grups de joves, no cal que
siguin a tots els pobles. Per exemple, als pobles que no hi hagi "skate" es pot celebrar un concert o una activitat alternativa.
Què suprimiries del programa AlternaNits?
Els tallers que no han tingut prou participants.
Algunes activitats que no són prou educatives.
Més que suprimir canviaria la forma. Feria implicar als joves en el procés i si no hi hagués interés ni participació per part d'aquests directament no ho feria. De fet és
un programa pensat i ideat pels joves. Crec que hem de canviar el xip i deixar de pensar per ells. Vegades m'he sentit com si els supliqués que participessin i això
no crec que sigui el més indicat. Han de participar perquè els fa ganes. Semblava que ens feien un favor ells i elles a noltros.
No cauria en la dinàmica de desenvolupar activitats de caire formatiu, acadèmic al programa.

Suprimiria aquelles activitats que des d'un principi sabem que no funcionaran o tindran poc èxit. En aquest sentit hem de saber que les activitats poden tenir més o
menys èxit en relació al casal on es desenvolupin. Si no es suprimeixen, estaria bé disposar d'activitats alternatives.
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Resumen de evaluaciones Cinefórum

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat
Número de participants

Cinefòrum
6

Sant Lluís, Ciutadella, Es Mercadal, Alaior

Població

-

5

0

1

2

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

- 2 1 5 -

2,7

Número de participants

- 2 1 4 -

2,3

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

- 4 - 5 -

4,5

Ha resultat interessant l'activitat?

- 2 - 4 -

3,0

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

- 4 - 5 -

4,5

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

- 2 - 2 -

2,0

Horaris de realització de l'activitat

- 4 - 3 -

3,5

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 4 - 5 -

4,5

Incidència en la prevenció del consum de drogues

- 3 - 4 -

3,5

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

Poca Participación debido a que fue la primera actividad, del programa.
Es va haver de suspendre perquè no hi va haver participant.

Aquesta activitat no es pot avaluar amb la mateixa escala, ja que ni tan sols es va poder realitzar, tot i els intents per part de la tallerista com
dels dinamitzadors del casal, d'engrescar als joves que hi passaven. Sembla que el concepte de cineforum, no atrau als joves, a més de
tractar.se d'un tipus d'activitat que tots els casals podem realitzar sense necessitar de gastar recursos, que es podrien emprar per altres tripus
de tallers més atractiu.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones circuito de Skate

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Skate

Número de participants

85

Sant Lluís, Es Mercadal, Maó, Alaior i Ciutadella

Població

-

20

30

-

-

35

12

30

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

- 5 5 - - 5 5 5 5,0

Número de participants

- 4 5 - - 5 4 5 4,6

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

- 4 5 - - 5 5 4 4,6

Ha resultat interessant l'activitat?

- 5 5 - - 5 4 5 4,8

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

- 4 5 - - 5 5 5 4,8

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

- 2 4 - - 4 2 5 3,4

Horaris de realització de l'activitat

- 4 4 - - 5 3 5 4,2

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 4 3 - - 5 5 5 4,4

Incidència en la prevenció del consum de drogues

- 3 3 - - 3 4 3 3,2

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

Relativa poca participacion pero hubo numerosos publico. Se realizo por la tarde porque cuando cae el sol la pista se moja y es peligrosa. Sería
importante contar con la colaboración de un servicio de emergencias o atencion de primeros auxilios.

Ha estat l'activitat amb més participació i que més ha agradat als joves.

Activitats amb molta participació que agrada molt als joves. S'ha de repetir l'any que ve!
És el que té més èxit entre els joves.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!

36/61

Resumen de evaluaciones Cocina para personas emancipadas

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Cuina

Població

Número de participants

42

10

7

Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella

3

-

12

10

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 3 2 - 4 - - 4 3,6

Número de participants

5 2 1 - 4 - - 5 3,4

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

2 3 3 - 4 - - 3 3,0

Ha resultat interessant l'activitat?

- 3 3 - 4 - - 4 3,5

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 3 3 - 4 - - 5 4,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

4 2 3 - 5 - - 5 3,8

Horaris de realització de l'activitat

5 3 3 - 4 - - 5 4,0

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 5 3 - 4 - - 4 4,0

Incidència en la prevenció del consum de drogues

4 3 3 - 4 - - 4 3,6

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

Va agradar molt als participants, però el tallerista no ha funcionat molt bé.
Este dia que se desarrolló la actividad se jugaba el madrid-barcelona.El taller ha estado bieny los participantes bien predispuestos. Lo mejos al
final cenar todos juntos en la mesa. Lo que no esta bien del mo9nitor es que trae casi todo preparado de su casa entonces no hay demasiada
participacion en la elaboracion.
Crec que es pot millorar. Ja que parlem d'emmancipats creiem que tots els processos d'el·laboració de les receptes s'haurien d'haver presenciat
en tot moment ( es van portar moltes coses fetes de casa). També seris convenient que fos totalment participativa per els joves. Un altre aspecte
que trobem interessant comentar es que seria positiu una mica de consienciació de cara a una dieta sana i equilibrada, es va treballar molt la
fritura.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones Aula móvil interactiva

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Enxarxa't

Número de participants

35

Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella

Població

8

4

4

6

8

5

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 3 3 3 2 5 3,5

Número de participants

3 1 2 2 2 3 2,2

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 3 2 3 4 3,7

Ha resultat interessant l'activitat?

2 3 2 1 4 2,4

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

3 4 4 4 4 5 4,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

4 2 3 2 5 5 3,5

Horaris de realització de l'activitat

3 4 3 3 5 5 3,8

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)
Incidència en la prevenció del consum de drogues

5 3 2 4 5 3,8
5 1 2 1 3 4 2,7

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
Els horaris no van ser gaire encertats perquè hi havia partits de futbol. L'espai no ha estat favorable. Pens que al casal hi hauria hagut més
participació.
Pens que l'activitat va ser desencertada per a un casal de joves, crec que s'ajusta a una activitat relacionada a un cetre educatiu.
Només van portar 5 ordinadors. Ningú al Casal volia participar-hi ja que l'activitat consistia en crear un bloc. Finalment es va optar per fer jocs en
xarxa i els joves es van animar a participar-hi.

Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones Magic: The Gathering

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat
Número de participants

Magic
154

Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Alaior

Població

25

18

30

1

20

35

20

25

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 5 5 5 4 5 5 5 4,9

Número de participants

5 4 5 1 4 5 5 5 4,3

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 5 4 4 5 5 5 4,8

Ha resultat interessant l'activitat?

- 3 5 2 4 5 4 5 4,0

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 5 5 4 5 4 5 5 4,8

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

4 4 4 2 5 4 3 5 3,9

Horaris de realització de l'activitat

4 4 4 1 4 5 3 5 3,8

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 5 3 4 4 5 5 5 4,4

Incidència en la prevenció del consum de drogues

3 4 3 1 3 3 3 5 3,1

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
La actividad tuvo buena acogida y han participado hasta gente de ciutadella. Los talleristas se han ocupado trayendo todo antes para la difusion
y lo han llevado perfectamente. Lo que si han participado mayoritariamente chicos de la edad mínima, y hasta algunos que no llegaban a ella (8 a
14 años).
Junt amb l'skate ha estat l'activitat més participativa. També és cert que tant una com l'altra activitat ja generen un nombre important de
participants.
Consider que s'ha de repetir per la gran participació i implicació.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones taller de Peluquería y Maquillaje

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Perruqueria i maquillatge

Número de participants

54

7

Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella

Població

11

12

5

5

14

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 4 3 3 3 3 3,5

Número de participants

4 3 3 2 2 4 3,0

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 4 4 5 4 4,5

Ha resultat interessant l'activitat?

- 5 4 2 3 4 3,6

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 4 4 4 3 3 3,8

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

3 2 3 2 4 3 2,8

Horaris de realització de l'activitat

5 4 3 3 5 4 4,0

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 5 3 4 4 3 3,8

Incidència en la prevenció del consum de drogues

5 4 3 1 4 1 3,0

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
Ens van faltar els miralls. De totes maneres els joves no es van interessar massa en l'activitat. L'espai no era l'indicat en relació a la llum i el
material. Però el casal estava ple de joves, en aquest aspecte, l'espai era perfecte.
L'activitat ha resultat força atractiva i amb un format molt participatiu, amb uns/es talleristes molt implicades. L'únic però, si es que se li pot afegir
algún, és que l'activitat era dirigit de manera bastant clara cap a les al-lotes. Unes de les millors activitats pel meu gust.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!

40/61

Resumen de evaluaciones ¿Improvisamos? Taller de teatro

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Teatre

Número de participants

26

Es Castell, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal i Ciutadella

Població

7

4

1

4

10

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

4 3 - 3 4 3,5

Número de participants

5 2 - 2 3 3,0

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 - 3 5 4,5

Ha resultat interessant l'activitat?

- 3 - 3 5 3,7

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 3 - 3 4 3,8

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

4 2 - 3 5 3,5

Horaris de realització de l'activitat

3 4 - 3 5 3,8

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 4 - 3 5 4,0

Incidència en la prevenció del consum de drogues

1 2 - 3 4 2,5

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
Els horaris de l'activitat quan es fan en divendres haurien de ser de tard, per què els al·lots tenen activitats esportives. Aquest taller no té res a
veure amb la prevenció del consum de drogues.
Esta actividad no ha seducido a la franja horaria que participa de las actividades del casal normalmente.
La tallerista no es va presentar i no va avisar ni abans ni després.

Ha estat molt divertit, tots els participants volen repetir.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones taller de Circo (trapecio)

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat

Trapezi

Número de participants

22

Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella

Població

8

6

6

2

6

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 5 4 2 5 4,2

Número de participants

5 2 2 1 4 2,8

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 4 5 4 4,6

Ha resultat interessant l'activitat?

- 4 4 2 5 3,8

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 5 5 5 5 5,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

5 2 3 4 5 3,8

Horaris de realització de l'activitat

5 2 3 2 5 3,4

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 5 3 3 2 3,3

Incidència en la prevenció del consum de drogues

1 3 3 2 4 2,6

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

L'activitat va ser molt dinàmica, el tallerista un 10 i els participants estaven molt animats.
Habia gente mayor de treinta años interesada en participar del taller. La actividad comenzo un poco tarde, (21:30) una hora antes hubiera sido
mejor.
El principal problema va ser contactar amb el tallerista. Des d'un principi no es va pressupostar la plataforma per enganxar el trapezi. Així el
Casal va haver de fer-se càrrec de les despeses (200 euros).
Va ser una gran experiència, tots els participants volen repetir. A part voliem comentar la falta de organització del tallerista amb els espais.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones Circuito de karts

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat
Número de participants

Karting
70

Es Castell, Sant Lluís, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Alaior i Ciutadella

Població

18

7

7

9

9

-

11

20

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

- 4 - 4

- 5 5 4,5

Número de participants

- 3 - 3

- 5 5 4,0

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

- 1 - 1

- 1 4 1,8

Ha resultat interessant l'activitat?

- 3 - 3

- 1 2 2,3

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

- 1 - 1

- 1 1 1,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

- 2 - 2

- 3 5 3,0

Horaris de realització de l'activitat

- 4 - 4

- 2 5 3,8

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 1 - 1

- 3 2 1,8

Incidència en la prevenció del consum de drogues

- 3 - 3

- 1 4 2,8

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

Creemos que no la planificamos ni organizamos suficientemente bien, no tuvimos en cuenta algunos factores importantes, ni lo que podiamos
llegar a necesitar en base a lo que podia ocurrir. Por otro lado, también creemos que nos ha servido para planificar y organizar mucho mejor las
siguientes actividades, y nos ha ayudado a todos a valorar más y tener en cuenta más la prevención de riesgos
Faltaven mesures de seguretat.
Com bé ja sabem tots al final va ser tot un mal sò, sobretot per la gent afectada. Desde el nostre punt de vista creim que hi hauria d'haver mes
protecció en el karting.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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Resumen de evaluaciones Ruta nocturna de senderismo

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat
Número de participants

Ruta nocturna
55

Es Castell, Sant Lluís, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Alaior i Ciutadella

Població

13

23

-

7

7

5

7

10

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

5 5 - 4 - - 5 -

4,8

Número de participants

5 4 - 4 - - 5 -

4,5

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

5 5 - 5 - - 5 -

5,0

Ha resultat interessant l'activitat?

5 5 - 5 - - 4 -

4,8

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

5 5 - 5 - - 5 -

5,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

5 3 - 3 - - 3 -

3,5

Horaris de realització de l'activitat

5 5 - 4 - - 5 -

4,8

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

5 5 - 5 - - 5 -

5,0

Incidència en la prevenció del consum de drogues

5 3 - 4 - - 5 -

4,3

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme

Aquesta activitat és una de les millors de tot el programa. Tothom ho va passar molt bé i no hi va haver cap pega.

Ha salido todo perfectamente, muy sincronizado, contamos con todos los servicios de proteccion y seguridad y muy buena participación.
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Resumen de evaluaciones Festival Menorca Jove

ENQUESTA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Tècnic joventut

Programa d'oci alternatiu AlternaNits
Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut
Nom de l'activitat
Número de participants

Festival
35

Es Castell, Sant Lluís, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó, Alaior i Ciutadella

Població

-

18

-

-

-

-

5

12

Valora els diferents aspectes de l'activitat (1: molt malament; 5: molt bé)
Implicació dels participants en l'activitat

- 3 - - - - 5 5 4,3

Número de participants

- 4 - - - - 5 5 4,7

Desenvolupament de l'activitat per part del monitor o tallerista

- 3 - - - - 5 4 4,0

Ha resultat interessant l'activitat?

- 4 - - - - 5 4 4,3

Espai on s'ha dut a terme l'activitat

- 5 - - - - 5 5 5,0

Difusió de l'activitat (publicitat en premsa, web, cartells i altres)

- 4 - - - - 3 5 4,0

Horaris de realització de l'activitat

- 4 - - - - 5 4 4,3

Coordinació de l'activitat (entre casal, tallerista i INJOVE)

- 4 - - - - 3 3 3,3

Incidència en la prevenció del consum de drogues

- 3 - - - - 5 4 4,0

Comentaris o incidències devers l'activitat duta a terme
Una de las ideas era dejar tiempo libre para el segundo dia para que pudieran disfrutar de su ocio. Pero debido a un grupo que se dedicó a
molestar y no dejar a los demas aprovechar este tiempo tanto por la noche como por la mañana del segundo día, se originaron un par de
poblemas. Creo que ha faltado una presentación o inauguración de la acampada.
Falta una mica d'organització i coordinació entre els monitors dels diferents municipis. Creiem que seria interessant guardar activitats de gran
atracció cap els joves per el segon dia. Una altre opció seria que el festival durés un dia.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Gràcies per la teva col·laboració!
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6. TASQUES ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ DE L'INJOVE
Des des del Centre Coordinador de l'INJOVE es duen a terme tasques relatives a la gestió administrativa:
•

Recepció i validació de factures rebudes de proveïdors

•

Gestió de pagaments a proveïdors

•

Seguiment pressupostari

•

Elaboració d'informes per al Consell de Direcció de l'INJOVE

•

Coordinació i relacions administratives amb la gestoria

Durant l'any 2010 el Consell de Direcció de l'INJOVE, òrgan col·legiat de direcció de l'Institut de la
Joventut de Menorca s'ha reunit en les següents dates:
•

22 de gener

•

16 de març

•

5 de maig

•

21 de juny

•

28 de setembre

•

12 de novembre

•

26 de novembre

7. ASSESSORIA JURÍDICA
Enguany el servei d'Assessoria Jurídica ha estat en funcionament des del mes de gener fins el mes
d'agost.
El nombre de demandes ha disminuit consideràblement durant tots els mesos de l'any. Aquesta
davallada entenem que es deguda al gran número d'assessories especialitzades que en aquests moments
comptem a Menorca, i a la seva consolidació dins la societat menorquina; Ofim (assessoria per a
inmigrants),Centre assessor de la dona, Infosex, Servei coordinació de drogodependències, Servei
d'assistència als municipis en materia d'habitatge, Ibavi, Joves empresaris, Associacions d'empreses
laborals de les Illes Balears, assessories dels sindicats, etc. En cas que hagi estat necessari, se ha posat en
contacteals usuaris amb un servei específic, tal com sindicats, torn d'ofici, joves empresaris, atenció a
l'immigrant, etc.
Els temes més consultats són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

VIVENDA
ASSOCIACIONS
ESTUDIS
MATRIMONI, DIVORCI I PARELLES DE FET
TREBALL
IMMIGRACIÓ
HISENDA
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8. CURSOS D'IDIOMES A L'ESTRANGER I PRODUCTES DE TURISME JUVENIL (TIVE)
Carnet ISIC

62

Carnet Teacher

18

Carnet REAJ (alberguista) - Juvenil

10

Carnet REAJ (alberguista) - Adult

14

Carnet REAJ (alberguista) - Familiar

1

Assegurances

10

Cursos d'idiomes a l'estranger - Anglès

2

Cursos d'idiomes a l'estranger - Francès

0

Carnet REAJ d'alberguista internacional
Permet allotjar-se als establiments adherits a la xarxa internacional d'albergs juvenils.
Preus i modalitats:
•

Juvenil <25 i Juvenil<30: 5 euros

•

Adult: 12 euros

•

Familiar: 24 euros

•

Grups (més de 10 persones): 15 euros

•

Guia d'albergs d'Espanya (edició en català i castellà): 1.20 euros

•

Guia d'albergs internacional: 11 euros

Carnet ISIC (internacional d'estudiant)
Per a qualsevol estudiant matricular en un centre d'ensenyament oficial.
Preu: 6 euros

Carnet Teacher(internacional de professors)
Per a qualsevol professor en exercici. Preu: 8 euros

Assegurances
Assegurances de viatge adreçades a joves per tot el món.

Cursos d'idiomes a l'estranger
Cursos adreçats a joves de 16 a 30 anys. El programa inclou les classes, l'allotjament i l'assegurança de
viatge.
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9. COL·LABORACIONS I PARTICIPACIONS DE L'INJOVE AMB ALTRES ORGANISMES I ENTITATS
•

Participació activa a la fira “Gaudeix! Fira de l’oci, l’esport i la salut” que va tenir lloc del 9 a l'11
d'abril al recinte firal de Menorca. L'INJOVE va donar a conèixer a tot el públic l'ampli ventall de
productes i serveis que ofereix tant al centre d’informació juvenil de Maó, com als punt
d’informació juvenils distribuïts pels municipis de la illa. El carnet d’estudiant internacional
ISIC, el carnet d'alberguista REAJ, els cursos d'idiomes a l’estranger, les activitats d’estiu per a
joves i tota la informació sobre treball, estudis o habitatge van ser una mostra del que les
persones interessades pudien trobar a l'espai INJOVE.

•

Col·laboració amb el COFUC, Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, per fer les
inscripcions als tallers d'acolliment lingüístic adreçats a joves nouvinguts d'edats compreses
entre 12 i 16 anys. Es van realitzar un total de 30 inscripcions a la nostra oficina del carrer
Vassallo.

•

Participació a la Fira Sortim al Carrer a Ciutadella el dia 15 de maig. L'INJOVE va donar a
conèixer a tot el públic l'ampli ventall de productes i serveis que ofereix tant al centre
d’informació juvenil de Maó, com als punt d’informació juvenils distribuïts pels municipis de la
illa. Es van emprar mitjans audiovisuals per mostrar al públic imatges de les activitats de temps
lliure que realitza l'INJOVE així como de les instal.lacions juvenils que s'ofereixen.

•

Col.laboració amb el departament d'Art Jove de la Direcció General de Joventut del Govern de les
Illes Balears. Des de l'INJOVE s'ha fet difusió del certamen i s'han realitzat inscripcions a les
diferents modalitats.

•

Col.laboració amb la Direcció General de Joventut en la Trobada de Corresponsals Juvenils de les
Illes Balears, realitzada a Menorca a l'alberg juvenil Sa Vinyeta durant el cap de setmana del 13 i
14 de novembre i amb una participació de 80 joves d'arreu de les Illes Balears.

•

Col.laboració amb el departament d'Europa de la Direcció General de Joventut en la realització
d'una jornada informativa sobre Europa realitzada as Mercadal el dia 24 de novembre.

•

Col.laboració amb la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears en la realització d'un World
Cafe amb les entitats de voluntariat menorquines al Consell Insular de Menorca el dia 26 i 27 de
novembre.
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10. TROBADA DE CORRESPONSALS JUVENILS DE MENORCA
Jornada formativa per a corresponsals informatius
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Ciutadella té establert des de l’any 2005 el programa de
corresponsals informatius. És un programa de dinamització i difusió de la informació jove a través dels
propis joves en els seus centres educatius. Creim amb la importància de fer participar als joves en els
programes de joventut però també pensam que s’ha de fer d’una manera seriosa. Per aquest motiu, cada
dos anys, intentam oferir als nostres joves una jornada formativa perquè coneguin millor el món de la
informació jove i d’aquesta manera també poder transmetre als seus companys de manera satisfactòria
la informació que treuen del Punt d’Informació Jove.
Aquest any hem organitzat la jornada conjuntament amb l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) i
hem tingut la sort que també participessin d’aquesta jornada un grup de joves de Sant Lluís, enriquint
així les relacions entre joves de diferents municipis.
Dades generals
Data:

18 de desembre de 2010

Lloc:

Alberg Juvenil Sa Vinyeta, Ciutadella

Organitza:

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Ciutadella
Institut de la Joventut de Menorca

Participants:

Joves corresponsals dels municipis de Ciutadella i Sant Lluís

Total:

34 joves corresponsals de Menorca i 3 informadors juvenils.

Programa
10.30

Arribada i repartiment de material (carpetes amb informació)

11.00

Dinàmica de grup per conèixer-nos

11.15

Xerrada informativa. Mandi Seguí (INJOVE)

11.45

Proves pràctiques de recerca d’informació a través d’una gimcana per grups

12.45

Posada en comú de les solucions

13.00

Repartiment dels certificats

13.30

Dinar

La jornada va ser enriquidora. A més de ser un espai de formació també és un espai de relació entre
iguals que executen un mateix programa. Crec que el fet d’organitzar actuacions amb grups de joves els
motiva a l’hora de participar en programes de joventut.
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11. EXPOSICIONS ITINERANTS DE FOTO JOVE ALS CASALS
A partir del 26 de febrer fins el 27 de juny es van poder visitar als Punts d'Informació Juvenil i als Casals
de Joves de Menorca l'exposició itinerant Foto Jove als Casals amb les obres dels joves fotògrafs
menorquins Juan M. Rosas, Pol Marban i Cristian Pons.
Aquestes mostres itinerants han estat possibles gràcies a la col.laboració de l'Arxiu d'Imatge i So de
Menorca, qui ha cedit les obres d'aquests autors per a la seva exposició temporal als casals de joves.
Calendari d'exposicions:
26 de febrer al 14 de març
Pol Marban al Casal de Joves des Migjorn Gran
Juan M. Rosas al Casal de Joves de Ciutadella
Cristian Pons Coll al Casal de Joves de Ferreries
19 de març al 5 d'abril
Pol Marban al Casal de Joves de Ferreries
Juan M. Rosas al Casal de Joves des Migjorn Gran
Cristian Pons Coll al Casal de Joves de Ciutadella
9 al 25 d'abril
Juan M. Rosas al Casal de Joves de Ferreries
Cristian Pons Coll al Casal de Joves de Sant Lluís (Es Molí de Baix)
Pol Marban al Casal de Joves de Ciutadella
30 d'abril al 16 de maig
Cristian Pons Coll al Molí de Baix de Sant Lluís
Juan M. Rosas al Casal de Joves des Mercadal
Pol Marban al Casal de Joves des Castell
21 de maig al 6 de juny
Cristian Pons Coll al Casal de Joves des Mercadal
Juan M. Rosas al Casal de Joves des Castell
Pol Marban al Molí de Baix de Sant Lluís
11 al 27 de juny
Cristian Pons Coll al Casal de Joves des Castell
Juan M. Rosas al Molí de Baix de Sant Lluís
Pol Marban al Casal de Joves des Mercadal
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12. MAE – Menorca Art Emergent
DESCRIPCIÓ
Concurs d'arts plàstiques per joves artistes menorquins d'entre 14 i 30 anys.
El concurs és multidisciplinar, tant la temàtica com la tècnica de
les obres són lliures, i es divideix en dues categories: MAE 2D
(fotografia, pintura, gravat, dibuix...) i MAE 3D (escultura,
instal·lacions, videocreacions...).

OBJECTIU
Donar suport i promoure a l'intens moviment creatiu dels joves
menorquins, donant a conèixer i promocionant la seva obra tant dintre com fora de l'illa. Potenciar i
estimular la producció artística entre els joves creadors.

PREMIS
Quatre obres han estat premiades pel jurat, englobades en les dues categories abans esmentades:
MAE 2D

MAE 3D

1r PREMI

1.500,00 €

"Hi ha algú aquí fora?", de Cristòfol Pons Bendito

2n PREMI

1.000,00 €

"Creixement densificat", de Pau Garriga Camps

1r PREMI

2.000,00 €

"Sorgir II", de Pau Garriga Camps
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2n PREMI

1.500,00 €

"Coneixes les regles?", d'Aritz Berakoetxea Roa

Les quatre obres guardonades passaran a formar part del fons artístic del Consell Insular de Menorca.
El jurat va premiar amb menció especial a 5 finalistes més en la categoria de 2D, per la seva càrrega
simbòlica i el seu llenguatge actual i arriscat. Els finalistes van ser:
•

"Estrelles de l'alta societat", de Cristòfol Pons

•

"Tanta carn humana i tan fràgil II", de Cristòfol Pons Bendito

•

"Las figuras y sus fondos", de Julia Carroggio

•

"Paisatge menorquí emergent", de Jaume Oliver (Tutzó)

•

"Un món apart", de Núria Pons

•

"La meditació", de Dani Triay

JURAT
Va estar format per especialistes vinculats a l'art a Menorca, i va estar presidit pel Conseller Joan Lluís
Torres. Els membres van ser: Josep Bagur, Macià Coll, Pacífic Camps, Toni Arques, Mauri Lavayén, David
Monrós, Cristina Andreu, Elvira González i Biel Calafat.

PARTICIPACIÓ
Un cop finalitzat el període de presentació d'obres es van presentar 19 artistes, 36 peces van ser admeses
a concurs i 4 no ho van ser per no ser inèdites.
Taula resum de les obres presentades per disciplines:
CATEGORIA

DISCIPLINA

Nº

2D

Mixta sobre tela/paper

9

Dibuix (llapis sobre paper)

2

Pintura sobre paper/fusta

3
52/61

Impresió sobre paper

2

Gravat

2

Fotografia

10
TOTAL 28

3D

Videocreació

2

Escultura

3

Instal·lació

1

Joieria

2
TOTAL 8

CALENDARI D'ACCIONS
–

Abril 2010
Revisió i correcció de textos
Revisió de dissenys d'originals
Retocs pàgina web

–

Maig 2010
Inici de la campanya de comunicació: cartelleria, web, mailing, roda de premsa...
La difusió s'allarga durant tot els mesos d'estiu.

–

Del 3 de juny al 15 d'octubre 2010
Període de recepció d'obres

–

Octubre – Novembre 2010
Període de rectificacions
Inventariat i embalatge de les obres presentades
Organització jurat
Preparatius de la 1ª exposició: material expositiu, textos, difusió, contacte amb artistes...
Trasllat de les obres a l'alberg de Sa Vinyeta
Fotografiat de totes les obres presentades

–

26 de Novembre de 2010
Reunió del jurat a l'alberg juvenil de Sa Vinyeta de Ciutadella

–

10 de desembre de 2010
Claustre del Carme de Maó.
Inauguració de la 1a. Exposició de MAE 01 i entrega de premis als guanyadors d'aquesta
primera edició
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CALENDARI D'EXPOSICIONS
–

Claustre del Carme de Maó: del 9 de desembre al 5 de gener de 2010

–

El Roser de Ciutadella: del 14 de gener al 19 de març de 2011

–

La Misericòrdia de Palma. Del 28 d'abril al 30 de maig de 2011

–

Espai Mallorca de Barcelona. De l'1 de juny al 26 de juliol de 2011.
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13. INSTAL·LACIONS JUVENILS DE L'INJOVE
A) Ocupació:
Cuadre comparatiu de l'ocupació de les instal·lacions juvenil dels anys 2009 i 2010:

Estades
Campament de Biniparratx
Casa de colònies Es Torretó
Casa de colònies Santa Eulariea
Alberg juvenil Sa Vinyeta
Total estades

2009
8337

2010
6485

5072

6165

1931
16755

5393
18043

Destacam:
La devallada d'estades (-22%) al Campament de Biniparratx, però així mateix la gran pujada d'estades
(179,30%) a l'alberg de Sa Vinyeta. Així mateix, també les cases de colònies han tingut una pujada en
clients d'un 21%.
B) Facturació:
Cuadre comparatiu de la facturació de les instal·lacions juvenil dels anys 2009 i 2010:

Campament de Biniparratx
Casa de colònies de Biniparratx
Casa de colònies Es Torretó
Casa de colònies Santa Eularieta
Alberg juvenil Sa Vinyeta
Total ingressos

2009

2010

156385,67

120.113,70 €

28.161,47 €

28.343,19 €

60.559,72 €
245.106,86 €

109.222,91 €
257.679,80 €

Es pot resumir el balanç de les instal·lacions durant la temporada 2010, com una gran pujada a l'Alberg
Juvenil de Sa Vinyeta, una petita considerable al campament de Biniparratx, i un manteniment a les
cases de colònies.
Encara que ens trobabem en un moment de crisis molt que no ens ha beneficiat llenys, hem pogut
tancar l'any amb uns nombres bastant respectables gràcies a les millores incloses a l'alberg juvenil, i
amb una politica d'austeritat.
Conclusions:
Campament: Encara que em mantingut el preu de la instal·lació d'any 2009, la crisis i l'alt cost del
transport han fet que molts dels grups provenents de Mallorca o la peninsula, declinaran portar a terme
els seus campament per l'alt cost del trasnport.
Cases de colònies: Em tingut el mateix benefici que l'any 2009, la promoció d'aquestes sempre ha anat
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molt bé, i esperem que amb la instal·lació del sistema de calefacció central de Sta. Eularieta, el nombre
de reserves puji.
Alberg: Aquesta instal·lació ens ha salvat la temporada, han hagut mesos com agost on l'ocupació
rondava el 100%. La introducció d'un nou servei “Sa Vinyeta d'Hivern” que converteix la instal·lació en
una casa de colònies durant els mesos que no es explotada com alberg, ens ha permet tindre una nova
font d'ingresos; així com les noves pàgines webs on es promociona i els blogs on ens recomanen ens han
obert al mercat internacional.
C) Resultats enquestes de qualitat.
Aquestes enquestes ens proporcionen una informació directa de l'opinió dels usuaris sobre les
instal·lacions que han visitat.
Cases de Colònies Santa Eularieta i Es Torretó:
Encara que es proporciona aquest tipus d'enquestes als usuaris de les cases de colònies de Santa
Eularieta i Es Torretó, no les emplenen tant com ens agradaria i no disposem de suficients informació per
tenir conclusions realistes. De tota manera, totes les enquestes que ens han arribat amb algun tipus de
queixa per mal funcionament de la instal·lació s'ha resolt com més aviat millor. En general la gent està
molt contenta amb l'estat de les cases i la seva funcionalitat.
Recomenacions:
Implanta un pla d'emergència i d'evacuació per evitar possibles incidents a la instal·lació.
Instal·lar màquines de clorar als depòsits d'aigua per evitar posibles contagis de legionel·la.
Campament de Biniparratx:
Segons les dades resultants de les enquestes de qualitat que els clients ens van lliurar (20) podem deduir
una sèrie d'informació molt avantatjosa per millorar el servei del campament.
La majoria de clients provenen de Menorca, aixó ve provocat perquè el nostre principal client és el propi
Consell Insular de Menorca (Conselleria d'Esports). Seguidament els clients que més ens visiten són de
Catalunya i els nostres veins mallorquins/eivissecs, el últim han sofert un augment perquè l'any passat
es trobaven al tercer lloc. El motiu més comú per visitar les instal·lacions és per fer campament d'estiu i
reunions de centres d'ensenyaments (Campament d'estiu). Per això, podem constatar que el nostre
públic objectiu durant la temporada 2010 han sigut els menors de 18 anys (els més comuns són els
menors de 12 anys) que s'agrupen per fer campament d'estiu, funció principal del campament. Com el
campament fa molt d'anys que es troba obert, la publicitat boca-orella és la que més funciona per la
seva promoció, però sense oblidar-nos de les noves tecnologies que ens fan arribar a clients de fora de les
fronteres dels països catalans.
Aquest any hem augmentat un 1,37% la visita de grups repetidors arribant fins al 60%. El seu grau de
satisfacció amb respecte a la seva estada anterior ha sigut bona, predominant un estat correcte seguit de
un estat molt bó.
Pel que fa al departament de reserves no hi ha res a remarcar, ja que és un servei comú a totes les
instal·lacions i és bo.
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Pel que fa a la instal·lació, tots els serveis són correctes però al servei de menjador és on podem trobar
més variació a la valoració. La gran majoria de usuaris han calificat de molt bo, bo i correcte (un total
d'un 54%), mentres que la resta 46% l'ha trobat regular o dolent. Pel que s'ha pogut veure, els grup que no
han estat contents amb el servei, ha sigut per la quantitat del menjar. La gran majoria éren grups que
sortian del campament ha fer activitats on gastaven molta energia, i quan tornaven demanaven molt
més menjars que un grup que s'ha quedat al campament guadint de la instal·lació. Aquesta situació es
va solucionar, just ens comunicaven la mancaça de quantitat, a la fi els grup s'ananavem contents del
servei. Amb comparació a l'any anterior, el servei de menjador a anat a la perfecció.
Les estades dels clients han augmentat respecte a l'any passat perquè

un 95%

recomenaria el

campament (any 2009: 79%) i un 95% tornaria a allotjar-se (Any 2009: 83%).
A comentaris adicionals, el més remarcable ha tornat a ser la manca d'inversió per instal·lar aigua
calenta a les dutxes, i com novetat hi hagut alguns grups que ens demanen un lloc adient per cuinar ells
mateixos. La neteja ha tingut una mijora remarcable comparat a l'any passat. No s'han tingut queixes
d'aquest servei.
Accions futures: Demanar l'edat mitja del grup per evitar problemes amb el menjar. Augmentar el preu
del menjar per poder ser més generosos amb les racions.
Recomenacions: Trobar financiació per millorar les instal·lacions com la millora dels serveis (WC)
-instal·lar aigua calenta, per poder obrir més temps l'instal·lació-. Condicionaer un espai adeient per fer
foc sense perill. Implantació d'un pla d'emergència.
Alberg Juvenil Sa Vinyeta
Segons les dades resultants de les enquestes de qualitat que els clients ens van lliurar (aproximadament
unes 170) podem deduir una sèrie d'informació molt avantatjosa per millorar el servei de l'alberg, encara
que també ens proporciona uns resultats que indica que alguns serveis del mateix es desenvolupen de
forma totalment correcta.
La majoria de clients provenen de fora de Menorca, bàsicament de la península i d'edats compreses entre
els 26 i 40 anys que vòlen disfrutar de les seves vacances a la illa. Hi ha hagut un augment d'arribades de
clients extrangers, un 19 %.
Aixó ens diu: Començar a vendre l'alberg mitjançant motors de reserves internacionals ens ha fet més
coneguts fora de les fronteres espanyoles així com fora dels països catalans per l'augment d'arribades
d'usuaris peninsulars (29%). El grup d'edats que ens em de dirigir són joves básicament, els quals
naveguen per internet, principal canal de venda de la instal·lació.
Internet és el principal medi de venda del nostre alberg. Si hem de fer campanyes de màrqueting aquest
és el canal adient per donar-nos a conèixer. Així com potenciar la temporada més baixa (Maig, Juny i
Setembre) amb preus especials per atreure a grups.
Ha vingut un 5% de repetidors a l'albergs, els quals han indicat que el seu grau de satisfacció respecte a
l'estada anterior és “Molt bona” o “Bona”.
La nova distribució del menjador, així com els nous productes que s''han afegit, han millorat molt el
servei com indica les enquestes al respecte.
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El Departament de Reserves, Recepció, Neteja i Menjadors han sigut totalment profesionals i tothom els
ha qualificat molt bé.
Tots els clients enquestats veuen molt satisfactori els serveis proporcionats a l'alberg.
Les estades dels clients han sigut molt satisfactories perquè un 95% recomenaria l'alberg i tornaria a
allotjar-se.
Accions futures: Continuar fent publicitat amb els motors de reserves extrangers. Potenciar l'estada de
clients fora de la temporada de màxima afluència. Posibilitat d'anunciar l'alberg a Facebook/Twiter, així
com potenciat el cercador de Google. Traduir la part de la web reserves propia a l'anglès.
Recomenacions: Fer un bar a l'alberg. És una font d'ingressos bastant important en tots aquest tipus
d'instal·lacions, a més de poder crear ocupació i ser un lloc perque els clients es poguin interrelacionar.
Una piscina és també un servei molt demandat. Pla d'emergencia.
C) Conclusions 2010.
•

Econòmicament la temporada ha anat regular. Al Campament de Biniparratx, s'ha facturat
menys que l'any 2009, però a l'alberg ha sigut una pujada molt remarcable. De totes maneres, no
ens podem oblidar, que la crisis ens ronda i això és nota, tot encara la temporada a l'alberg ha
anat molt bé comparat amb l'any 2009, no ha sigut tan bona comparat amb l'any 2008, on vam
facturar 37000€ més que aquest 2010.

•

La eliminació del servei de menjar a l'alberg, ha sigut un èxit perquè el cost ha devallat molt, i
em pogut dedicar més esforços i pressupost a donar un millor esmorzar. En canvi, com es
habitual el menjar al Campament és el gran talò d'Aquiles, i és molt complicat coneixer les
necesitats dels usuaris amb prou antelació per comunicar-les al càtering. A més d'estalviar-nos
la problemàtica de les quantitats de menjar, i el cost tan elevat del càtering, la nova instal·lació
de cuina ens estalviarà molt mal de caps i donarà una visió de modernitat i inversió al
campament, un pensament molt extés entre els nostres usuaris. S'ha pogut crear equips de
treballs que han millorat les instal·lacions donant-los una imatge més actual i funcional en
molts de casos.

•

Hem instal·lat calefacció central a la casa de colònies de Santa Eularieta, i des de la seva posada
en funcionament (Octubre 2010) ja em rebut bastant comentaris de felicitació. Amb petites
insversions a les cases de colònies, cada vegada més ens aproem més a unes instal·lacions
respetuoses amb el medi ambient, encara qeu encara tenim molt de camí a fer.
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TAULES D'OCUPACIÓ, INGRESSOS I DESPESES DEL DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

Campament de Biniparratx
2009

2010

DIF %

Entrades
OCUPACIÓ MENSUAL
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
TOTAL OCUPACIÓ
INGRESSOS MENSUALS
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre

90
25
239
1999
4418
1566
8337

152
1140
3745
1466
6503

-36,4%
-43,0%
-15,2%
-6,4%
-22'2%

80,25 €
2.352,00 €
22.248,14 €
58.502,48 €
18.051,00 €
55.151,80 €

912,00 €
2.041,00 €
33.248,00 €
59.181,00 €
24.654,00 €
77,70 €

-13,2%
49,4%
1,2%
36,6%

Usuaris
Ingressos

8337
156.385,67 €

6503
120.113,70 €

-22,0%
-23,2%

Sortides
Cuina
Càtering
Personal Cuina
Socorrista
Inversió
Manteniment
Personal Manteniment

3.218,76 €
55.020,01 €
21.006,75 €
5.482,28 €
6.028,68 €
24.358,71 €
37.771,76 €

5.922,69 €
60.588,90 €
20.097,79 €
6.729,18 €
4.654,25 €
30.124,47 €
39.006,41 €

84,0%
10,1%
-4,3%
22,7%
-22,8%
23,7%
3,3%

152.886,95 €

167.123,69 €

9,3%

2009

2010

DIF %

251
163
286
526
463
334
842
690
162
525
536
294

390
540
555
681
602
566
778
240
224
873
395
321

55,4%
231,3%
94,1%
29,5%
30,0%
69,5%
-7,6%
-65,2%
38,3%
66,3%
-26,3%
9,2%

INGRESSOS MENSUALS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
November
Desember

624,50 €
749,00 €
3.745,75 €
374,50 €
250,00 €
374,50 €
14.216,87 €
187,25 €
2.814,10 €
1.427,00 €
2.274,50 €
1.123,50 €

1.070,00 €
2.893,28 €
2.006,25 €
3.290,25 €
2.865,46 €
1.974,15 €
3.432,50 €
2.140,00 €
1.134,00 €
3.834,00 €
2.661,00 €
1.042,00 €

71,3%
286,3%
-46,4%
778,6%
1046,2%
427,1%
-75,9%
1042,9%
-59,7%
168,7%
17,0%
-7,3%

Usuaris
Ingressos

5072
28.161,47 €

6165
28.342,89 €

21,5%
0,6%

Total sortides

Cases de colònies
Entrades
OCUPACIÓ MENSUAL
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
November
Desember

Sortides
DESPESSES
Generals Santa Eularieta
Generals Es Torretó

5.424,42 €
7.880,78 €

INVERSIONS
Calefacció Santa Eularieta
Total sortides

4.401,34 €
7.412,20 €

-18,9%
-5,9%

5.496,36 €
13.305,20 €

17.309,90 €
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Sa Vinyeta
2009

2010

DIF %

Entrades
OCUPACIÓ MENSUAL
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
November
Desember
INGRESSOS MENSUALS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Usuaris
Ingressos

0
0
222
473
286
602
736
2218
361
67
341
87

NO V. D'HIVERN

286
441
966
238
NO V. D'HIVERN

NO V. D'HIVERN
10.089,98 €
16.617,63 €
26.317,18 €
6.908,98 €
625,95

1931
60.559,72 €

110,5%
66,9%
129,6%
51,7%

4.507,57 €
10.439,07 €
9.594,32 €
18.685,32 €
14.508,19 €
41.676,43 €
7.723,28 €
1.158,47 €
111,15 €
819,11 €

85,2%
-12,7%
58,4%
11,8%

5393
109.222,91 €

179,3%
80,4%

Sortides
Cuina
Càtering
Personal Cuina
Vigilància
Inversió
Manteniment
Personal Neteja
Pesonal Recepció+CorreTorns
Personal Recepció Tot l'any

2.932,57 €
3.726,60 €
14.927,22 €
9.364,68 €
???
20.597,27 €
14.578,82 €
25.808,40 €

6.022,55 €
9.777,02 €
10321,14
12.589,44 €
14.740,23 €
28.436,46 €
7.767,11 €
39.015,04 €
10.816,00 €

105,4%
162,4%
-30,9%
34,4%

Total sortides

91.935,56 €

139.484,99 €

51,7%

38,1%
-46,7%
51,2%

Despeses generals de manteniment
2009

2010

DIF %

Sortides
Generals
Gerència

18.121,94 €
3.266,57 €

14.098,36 €
1.347,25 €

-22,2%
-58,8%

PERSONAL COMÚ
Gerència
Manteniment

46.646,45 €
94.047,10 €

49.157,11 €
94.055,24 €

5,4%
0,0%

162.082,06 €

158.657,96 €

-2,1%

Total sortides

Resum de l'ocupació a les instal·lacions
Instal·lació
Biniparratx
Sa Vinyeta
Cases de colònies
TOTAL

2009
8337
1931
3717
13985

2010
6485
4897
4606
15988

DIF %
-22'2%
60'6%
19'3%
12'5%

60/61

Entrades i sortides instal·lacions INJOVE
2009
Campament de Biniparratx
Ingressos
Sortides
Resultat

2010

Dif.

156.385,67 €
-152.886,95 €
3.498,72 €

120.113,70 €
-167.123,69 €
-47.009,99 €

-23,2%
9,3%

Alberg Sa Vinyeta
Ingressos
Sortides
Resultat

60.559,72 €
-91.935,56 €
-31.375,84 €

109.222,91 €
-139.484,99 €
-30.262,08 €

80,4%
51,7%

Cases de colònies
Ingressos
Sortides
Resultat

28.161,47 €
-13.305,20 €
14.856,27 €

28.342,89 €
-17.309,90 €
11.032,99 €

0,6%
30,1%

Despeses generals de manteniment
Sortides
-162.082,06 €

-158.657,96 €

-2,1%

-175.102,91 €

-224.897,04 €

28,4%
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