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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 funcions i tasques establertes d'acord amb el Decret 35/2006, de 31 de
març, pel qual es regula aquest organisme públic.
L'objecte de l'Institut de la Joventut de Menorca és coordinar i executar la política de joventut i lleure en
l'àmbit de l'illa de Menorca. Se li atribueixen competències per dur a terme les activitats relatives a les
matèries següents:
•

La gestió de l'Oficina d'Informació Juvenil de Menorca.

•

L'execució de mesures en favor dels joves de Menorca que en facilitin la mobilitat.

•

L'organització de viatges i activitats de turisme de caire cultural, educatiu i d'intercanvi, amb
condicions d'avantatge per als joves de Menorca.

•

La realització d'activitats de promoció cultural dels joves artistes i creadors de Menorca.

•

La creació, l'organització, el finançament i la gestió d'aquelles instal·lacions i serveis per a
infants i joves que siguin de la seva competència per raó de la seva naturalesa i àmbit
territorial.

•

La gestió i promoció de productes, serveis i activitats relacionats directament o indirectament
amb la joventut i, concretament, amb el turisme juvenil, dins del seu àmbit territorial.

•

L'execució i la promoció de programes i activitats per a infants i joves de Menorca.

•

La promoció i el suport a l'associacionisme i a la participació juvenil a Menorca.

•

Qualsevol altra relacionada amb les matèries de joventut i lleure, a l'àmbit territorial de
Menorca, que li encarregui l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Des del dia 26 d'abril de 2011 les nostres oficines s’ubiquen a l'Avinguda Josep M. Quadrado 13 de Maó a
la Seu de la Casa de Ses Aigües per a la qual cosa es va signar un conveni entre Consell Insular de
Menorca, Ajuntament de Maó i INJOVE. Aquest conveni té una vigència de 10 anys.
Segons les dades de l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears de l'any 2011, a Menorca hi ha
aproximadament 16.637 joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. Aquestes persones son el
col·lectiu destinatari, bàsicament, de l'Institut de la Joventut de Menorca
La present memòria recull totes aquelles tasques i funcions que ha dut a terme tant el Departament de
Programes, Activitats i Informació Juvenil com el Departament d'Instal·lacions Juvenils de l'INJOVE
durant l'any 2013.
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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; però bàsicament els contactes s'han
realitzat via e-mail. Les reunions s'han dut a terme en les següents dates i llocs:
•

16 de gener a Maó (Coordinació “AlternaNits 2012-2013”)

•

15 de febrer Ciutadella (Coordinació “Ruta Nocturna de senderisme”)

•

9 d'octubre Maó (Reunió AlternaNits 2013-2014)

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 (Tancat)
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

•

Disposa de local compartit amb el casal de joves en planta baixa
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•

Adaptat per discapacitats

•

Senyalització exterior

•

Local propietat de l'Ajuntament de Sant Lluís

•

Recursos humans: 1 persona 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 (Tancat)
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 2013 s'ha caracteritzat com els darrers anys per consolidar i augmentar el Servei d'informació
juvenil de l'INJOVE, així, tant les demandes a la nostra oficina com a la web s'han vist incrementades
amb número de visitants. Internet s'ha convertit en quelcom quotidià per a un gran nombre de
persones i açò fa que 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.
Els objectius generals d'aquest servei son conscienciar a la joventut de l'existència del Servei i de les
possibilitats que aquest els pot oferir, promoure la igualtat d'oportunitats per a totes les persones joves
mitjançant l'accés a un servei permanent d'informació , assessorament i documentació gratuït sobre
els temes i assumptes que afecten la seva vida quotidiana, que serveixi als seus propòsits personals i
afavoreixi el accés a les diferents oportunitats socials .
Des de l'INJOVE s'ofereix una documentació especialitzada i actualitzada sobre els diferents temes
d'interès per a la joventut a través de la recerca , tractament i difusió de la informació rebuda d'altres
organismes públics i privats .
Dins del treball diari que es realitza des de les oficines de l'INJOVE, aquestes són les tasques que
permeten tenir constantment actualitzada la informació que s'ofereix als joves:
•

Recull diari de premsa i incorporació de continguts a la web i als taulells
d'anuncis: cursos de formació, anuncis i convocatòries públiques i privades (per
exemple, beques o premis), activitats culturals, i, en general, qualsevol tipus
d'informació que pugui ser d'interès per als joves.

•

Consulta de les borses de treball públiques i privades, així com anuncis de feina publicats en
premsa local.

•

Revisió de les informacions rebudes per correu electrònic procedents d'altres entitats i
organismes per recollir i publicar a la web els continguts que puguin ser d'interès.

•

Publicació d'informacions destacades a les xarxes socials Facebook i Twitter, i
donar resposta a les consultes que hagin arribat mitjançant aquests canals.

•

Donar resposta a les demandes d'informació rebudes per correu electrònic

•

Informar personalment a totes aquelles persones que venen a les nostres oficines o ens
contacten per telèfon. La mitjana de demandes ateses directament està actualment en 59
diàries (sense comptar les consultes a través de la xarxa Internet).

•

Revisió periòdica de panells informatius i material imprès. Incorporació de nous materials i
retirada d'informacions obsoletes.

•

Coordinació amb els Punts i Centres d'Informació Juvenil dels municipis per rebre i enviar
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informacions rellevants.
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

<20

“20 A
25”

“26 A
30”

>30

626

479

141

181

460

649

692

450

187

219

485

1115

570

545

334

173

185

423

abril

819

408

411

264

111

123

321

maig

1575

778

797

423

277

334

541

juny

1311

652

659

339

250

308

414

juliol

765

385

380

170

110

128

357

agost

644

374

270

129

104

132

279

setembre

1035

427

608

227

145

185

478

octubre

1184

602

582

467

108

170

439

novembre

1342

489

853

333

92

113

804

desembre

1059

321

738

220

71

71

697

13451

6290

7161

3835

1769

2149

5698

DATA

Nº DEMANDES

gener

1261

635

febrer

1341

març

HOMES DONES

INTERNET

RESERVES

TREBALL

ESTUDIS

HABITATGE

CARNETS

CURSOS

CONVOCATÒRIES

TEMPS LLIURE

LEGAL/ASSOCIACI
ONS

IMPRESSIONS

ALTRES

Demandes segons el tema de consulta

508

136

110

150

3

24

46

7

146

3

61

67

534

165

109

162

12

17

65

9

132

0

52

84

475

126

114

112

0

8

26

8

121

1

49

75

338

101

96

70

5

3

30

2

89

1

40

44

640

180

133

154

18

12

94

0

121

2

69

152

553

156

111

103

20

8

37

3

128

1

79

112

310

107

116

26

7

28

27

3

87

5

18

31

258

98

62

30

3

10

13

1

62

1

15

91

363

114

85

57

19

25

34

7

57

2

33

239

658

135

81

36

12

18

34

13

39

11

48

99

518

122

74

10

3

13

34

6

33

2

41

486

359

90

37

11

1

6

18

2

20

6

24

485

5514

1530

1128

921

103

172

458

61

1035

35

529

1965
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PÀGINA WEB WWW.INJOVEMENORCA.COM
La web de l'INJOVE ha registrat un augment dels usuaris que la visiten, tot i que ha moderat la
tendència d'anys anteriors, passant de 154.309 a 163.396 el número de visitants totals, amb una mitjana
de 13.616 visitants mensuals.
Impressions de pàgina, nombre de visitants i nombre d'usuaris únics:

DATA

PAGINES

VISITANTS

USUARIS ÚNICS

gener

27.652

12.677

7.028

febrer

26.169

12.521

7.058

març

28.697

14.321

8.112

abril

37.109

16.231

8.689

maig

53.322

20.674

10.321

juny

33.506

15.320

8.729

juliol

32.940

15.916

8.374

agost

23.024

11.904

6.945

setembre

26.019

12.736

7.382

octubre

27.000

11.000

6.500

novembre

29.457

10.423

6.087

desembre

21.276

9.366

5.494

Totals

366.171

163.089

90.719

Mitjana mensual

30.514

13.591

7.560

Evolució visites mensuals / Ips úniques any 2013

25000
20.674

20000
16.231

15000
12.677 12.521

10000
7.028

5000
0

1

2

7.058

3

15.320 15.916

14.321

8.112

4

8.689

5

10.321

6

11.904
8.729

7

8.374

8

6.945

9

12.736
7.382

10

11.000 10.423
6.500

11

6.087

9.366
5.494

12

9/96

Evolució visitants anuals 2008-2013

EVOLUCIÓ

ANY
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013

VISITANTS
20341
38043
66073
104487
154309
163089

Gràfica de visitants anuals 2008-2013
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3. Gestió de 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, Es Torretó, Son Ganxo, Vinyeta d'hivern i el
campament de Biniparratx i l'alberg juvenil Sa Vinyeta.
Cases de colònies Santa Eularieta, Es Torretó, Vinyeta d'hivern i Son Ganxo
Mes

Reserves realitzades any 2013

Gener

43

Febrer

24

Març

18

Abril

21

Maig

14

Juny

4

Juliol

8

Agost

5

Setembre

27

Octubre

23

Novembre

39

Desembre

6

Total de reserves

232

Campament de Biniparratx
Mes

Número de reserves any 2013

Gener

5

Febrer

5

Març

5

Abril

15

Maig

16

Juny

27

Juliol

13

Agost

17

Setembre

0

Octubre

0

Novembre

1

Desembre

3

Total de reserves

107
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Alberg Sa Vinyeta
Mes

Número de reserves any 2013

Gener

40

Febrer

20

Març

23

Abril

27

Maig

71

Juny

101

Juliol

158

Agost

217

Setembre

61

Octubre

17

Novembre

2

Desembre

1

Total de reserves

738

El procés de les reserves compren les demandes d'informació inicials, les gestions de les sol·licituds, el
planning d'ocupació, el cobrament i d'altres gestions posteriors implicades.
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4. Programa d'activitats de lleure: Estiu INJOVE 2013
Presentació
Les activitats de vacances per l'estiu de 2013 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 25 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:
•

Aventura al Pirineu (7 dies)

•

Biniparratx British (7 dies)

•

Joves Navegants (4 dies)

•

Mèdit: Taller de cinema (7 dies)

•

Colònies a Mallorca (7 dies)

•

Cirque du Soleil (2 dies)

Totes aquestes activitats tenen una durada d'entre 2 i 7 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
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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, i cultural.
Aventura al Pirineu
A la comarca de La Cerdanya al Pirineu. Des del Solana del Segre, al bell mig de la plana ceretana
(Catalunya) . Durant 7 dies els joves menorquins d’edats compreses entre els 12 i 17 anys han pedalat
per senders i corriols fins els 2.000 m. Per no perdre’s han conegut com orientar-se, s’han endinsat a
l’interior de la terra fent d’espeleòlegs, han escalat, han fet barranquisme...en definitiva han conegut i
estimat les muntanyes del Pirineu, pujant als cims més alts i, fins i tot, dormint un vespre sota les
estrelles. Han visitat la Seu d’Urgell i la Ciutat de Barcelona. L’activitat s’ha desenvolupat amb total
normalitat i no hi ha hagut cap incidència a destacar. El transport dels joves s’ha realitzat en vaixell
tant per l’anada com per la tornada.

Biniparratx British
S’ha desenvolupat des del campament de Biniparratx, a Sant Lluís. Els joves d’entre 12 i 16 anys durant
7 dies han pogut conèixer la Menorca més britànica a traves d’un recorregut pels seus enclavaments
mes representatius. Han realitzat excursions on han pogut descobrir antics forts militars, torres de
defensa, camins rurals del segle XVIII i racons màgics de Menorca. Tot això exclusivament en anglès,
practicant i millorant el seu nivell de coneixements d’aquesta llengua. L’activitat s’ha desenvolupat
amb total normalitat i no hi ha hagut cap incidència a destacar.

Joves Navegants
Una activitat marítima, amb estada durant quatre dies a bord del vaixell Galaxie, un veler de 21 m ,
navegant per la costa menorquina i coneixent els racons més espectaculars de l’illa. Un torn de joves
amb edats compreses entre 14 i 18 anys ha realitzat activitats de pràctica de vela, educació ambiental,
descoberta de l'entorn, neteja del litoral, tallers de recursos i les tasques pròpies del dia a dia a un veler.
Han après a moure’s en el món de la vela, la natura i els esports nàutics practicant activitats com
busseig, taller de nusos, astronomia, gimcanes nàutiques ... Els joves s’adaptaren molt bé a la vida a
bord, acceptant les normes de convivència sense cap problema, es van mostrar sempre molt
col·laboradors.
L'activitat s'ha realitzat, per segon any consecutiu, conjuntament amb la Fundació Joves Navegants de
les Illes Balears.

Mèdit :Taller de cinema
Per primera vegada el taller ha estat intensiu i els participants s'han allotjat a l'alberg de Sa Vinyeta.
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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 han comptat amb
participants de 14 a 25 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 dut a terme com en un rodatge professional. Els joves han pogut
aprendre tots els secrets d’un rodatge directament de la mà d’actors, directors i tècnics professionals;
han triat la seva faceta més creativa i han participat com a veritables protagonistes en la il·lusió de la
creació d’un curt. L’activitat s’ha desenvolupat amb total normalitat i no hi ha hagut cap incidència a
destacar.

Colònies a Mallorca
Campament de 7 dies a l’Illa de Mallorca, a la Colònia de Sant Pere (Artà). Els joves participants d’entre
12 i 14 anys han descobert els diferents entorns de l’Illa realitzant activitats esportives, d’aventura i
lúdiques. Piragüisme, escalada, BTT, orientació amb GPS, tirolina i excursió a Palma son, entre d’altres,
les activitats que han pogut dur a terme. El trasllat dels joves s’ha fet en vaixell via Ciutadella-Alcúdia.
L’activitat s’ha desenvolupat amb total normalitat i no hi ha hagut cap incidència a destacar.

Cirque du Soleil
S'ha oferit als joves residents a Menorca l'oportunitat de poder visualitzar i gaudir d'una representació
circense única al mont, de la qual ja n'han gaudit més de 10 milions de persones i que la crítica ha
qualificat com “desbordant, un cant a la vitalitat, l'elegància i la força de la joventut, que conjuga circ, art, dansa
i teatre, tot desenvolupat aspirant a la major qualitat, on es reflecteix l'esforç, la força de voluntat i la il·lusió per
una feina ben feta i apassionant”, aspectes que transmeten valors positius, educatius i lúdics als nostres
joves.
Torns
Aventura al Pirineu, per a joves de 12 a 17anys a la Solana del Segre de Bellver
Durada i places: 7 dies, 74 places
Dates: 30 de juny a 7 de juliol
Biniparratx British, per a joves de 12 a 16 anys a Biniparratx
Durada i places: 7 dies, 30 places
Dates: del 14 al 21 de juliol
Joves Navegants, per a joves de 14 a 18 anys en ruta amb un vaixell per la costa menorquina
Durada i places: 4 dies, 9 places
Dates: del 20 al 23 de juliol

Mèdit: Taller de Cinema, per a joves de 14 a 25 anys a l'alberg de Sa Vinyeta a Ciutadella
Durada i places: 7 dies, 12 places
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Dates: del 7 al 13 de juliol
Colònies a Mallorca, per a joves de 12 a 14 anys a la Colònia de Sant Pere, Artà
Durada i places: 7 dies, 17 places
Dates: del 21 al 28 de juliol
Cirque du Solei: Mallorca, per a joves de 14 a 25 anys a Xina
Durada i places: 2 dies, 18 places
Dates: del 29 al 31 d’agost

Aquestes activitats suposen una oferta de fins a 160 places i un ventall d’activitats molt ample i
adequat a aquestes edats.
Material i difusió
Fullets i cartells a colors amb totes les activitats que es durien a terme l'estiu 2013. 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 i els cartells 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

•

ISCOMAR

•

Associació Cultural Suau

•

Fundació Illa del Rey

•

Fundació Joves Navegants de les Illes Balears

•

Outback Services

•

Espiral, entitat prestadora de serveis a la infància i a la joventut

Inscripcions
Per cinquena vegada les inscripcions es van fer en línia. Per participar a qualsevol de les activitats
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s'havia de fer la preinscripció per Internet a la web de l'INJOVE a partir del 8 de maig. Les places eren
limitades i s'atorgaven per ordre d'inscripció i d'arribada durant el període de pre-inscripció.
Nombre d'inscripcions
•

Inscripcions Aventura al Pirineu .........................................74

•

Inscripcions Colònies a Mallorca..........................................17

•

Inscripcions Cirque du Solei.................................................18

•

Inscripcions Biniparratx british............................................30

•

Inscripcions Mèdit: Taller de Cinema..................................12

•

Inscripcions Joves Navegants..................................................9

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

Aventura al Pirineu: 395 €

•

Biniparratx British: 295€

•

Joves Navegants: 220€

•

Mèdit: taller de Cinema: 350€

•

Colònies a Mallorca: 375€

•

Cirque du Solei: 135€

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.
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Projectes educatius
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.

18/96

IMATGES DELS GRUPS
S'adjunten a continuació imatges realitzades als participants de les diferents activitats.
Biniparratx British Camp

Aventura al Pirineu
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Taller de cinema: Workshop Mèdit

Joves Navegants
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Colònies a Mallorca

Cirque du Soleil
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5. Programa d'oci alternatiu per a joves: AlternaNits 2012-13
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, per quarta vegada 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 novembre de 2012 i finalitza el més d'abril de 2013 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 Benestar 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 2012-13 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 2012 - 2013

Mayo de 2013
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El programa AlternaNits, de ocio nocturno alternativo para jóvenes de 14 a 30 años, en su cuarta edición
en Menorca, se inició el viernes 9 de noviembre de 2012 y finalizó el domingo 28 de abril de 2013.
Durante los veintiséis fines de semana de este período se llevaron a cabo 77 actividades itinerantes en
los ocho municipios principales de la isla, así como 4 actividades de ámbito insular que agruparon a
jóvenes de todos los municipios, y este año como novedad, 3 actividades monotemáticas de fin de
semana que incluyeron pernoctación en diferentes casas de colonias. En todas estas actividades
participaron conjuntamente jóvenes de todas las poblaciones de Menorca, y este año, el programa
movilizó a unos 3.500 jóvenes.
Los municipios de la isla que participaron en esta cuarta edición del Programa AlternaNits fueron: St.
Lluís, Es Castell, Maó, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries y Ciutadella; además, 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 General de AlternaNits 2012 – 2013
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TALLERES ITINERANTES
A continuación se detallan todas las actividades realizadas según el programa presentado y se
relacionan los participantes en cada una de ellas. Recordamos que los talleres en esta cuarta edición,
en vez de celebrarse sólo una vez en cada municipio, como en ediciones anteriores, pudieron llevarse a
cabo un máximo de tres ocasiones, con lo que la formación de cada taller fue mucho más completa,
variada y pudo llegar a un número más amplio de participantes.
TALLER DE COCINA PARA JÓVENES:
Taller de cocina cuyo objetivo es fomentar la cocina sana, divertida y práctica para los jóvenes, así como
aprender varias formas de cocinar productos y elaborar platos saludables, que motiven a los jóvenes de
nuestra isla el gusto por la cocina. Los platos fueron íntegramente elaborados por los y las
participantes, y el cocinero-monitor fue el guía y el orientador para su elaboración.
Cada taller tuvo una duración de 2’30 horas aproximadamente, durante las cuales, los grupos de
jóvenes prepararon diferentes platos:
Piruletas artesanas de chocolate, frutos secos y gominolas
Paella mixta de carne y verduras
Sushi tradicional y una variante del sushi, con creps y plátano para los más golosos.
El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 420
Fecha:
Maó

Ferreries

Ciutadella

Es Mercadal

09/11/12

26/01/13

10/11/12

18/01/13

16/02/13

12/04/13

15/02/13

22/02/13

08/03/13

19/04/13

Es Castell

Alaior

Sant Lluís

Es Migjorn

17/11/12

16/11/12

12/01/13

15/12/12

11/01/13

25/01/13

15/03/13

02/02/13

13/04/13

16/03/13

09/03/13

26/04/13

Lugar de realización: En los casales de cada municipio.
Horario: viernes y/o sábados de 20:00 a 22:30 horas.
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TALLER DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE:
En esta actividad el objetivo era aprender las técnicas básicas para maquillarse como un profesional; ya
fuera para asistir a una celebración como para una representación teatral o para la fiesta de carnaval,
incluyendo materiales para la decoración de uñas (plantillas, dibujos, tampones, pinta uñas…),
maquillaje que simule heridas, arañazos, golpes… y todos los materiales necesarios para crear
peinados: secadores, tenacillas, peines, horquillas, fijadores, lacas…
Los participantes de cada municipio, al tener la oportunidad de disfrutar de este taller hasta un máximo
de tres veces, tuvieron mucho más tiempo para poder realizar todas las prácticas propuestas en el
taller, así como perfeccionar técnicas empleadas en años anteriores.
Para el correcto funcionamiento del taller, se dispuso en los casales de juventud de mesas de trabajo
amplias, así como de espejos de camerino, luces apropiadas y una surtida gama de materiales diversos,
tal y como se pueden necesitar en una peluquería auténtica.
El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 489
Fecha:
Maó

Ferreries

Ciutadella

Es Mercadal

16/11/12

23/11/12

21/11/12

25/01/13

30/11/12

01/02/13

15/02/13

22/03/13

15/03/13

Es Castell

Alaior

Sant Lluís

Es Migjorn

08/03/13

14/12/12

18/01/13

09/11/12

19/04/13

26/04/12

12/04/13

11/01/13
22/02/13

Lugar de realización: En los casales de cada municipio.
Horarios: viernes de 20:00 a 22:30 horas.
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TALLER DE RELACIONES SOCIALES “APRENDE A LIGAR”:
El taller se enfocó para que los participantes pudieran adquirir estrategias y resolver dudas sobre el
enamoramiento, las relaciones en parejas, con otros compañeros, con la familia, con uno mismo, de
orientación sexual, de roles hombre-mujer, resolución de conflictos, autoestima, confianza, seguridad,
autoaceptación, toma de decisiones, comunicación, etc.
Además este año, se hizo mucho hincapié en las estrategias de “ligue”, en las fases de enamoramiento
“correctas”, rol-playing situacionales, sexismo en las relaciones, igualdad en las relaciones…
Mediante un juego de mesa, y con los participantes formando equipos por colores, tenían que resolver
acertijos, interpretar situaciones determinadas, contestar preguntas… todas ellas relacionadas con las
relaciones entre personas, así como expresar y verbalizar sentimientos, posturas diversas sobre sus
iguales (chicos y chicas) y resolver conflictos surgidos de las diferencias de opiniones, utilizando
técnicas verbales y no verbales, no agresivas y sí empáticas.
El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 326
Fecha:
Maó

Ferreries

Ciutadella

Es Mercadal

22/02/13

15/12/12

09/03/13

12/01/13

19/04/13

15/02/13

22/03/13

26/04/13

13/04/13

Es Castell

Alaior

Sant Lluís

Es Migjorn

16/03/13

15/03/13

16/11/12

23/11/12

01/12/12

16/02/13

27/04/13

Lugar de realización: En los casales de cada municipio.
Horarios: viernes y/o sábados de 20:00 a 22:30 horas
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TALLER DE RECICLAJE “RECICLOTECA”
Las finalidades de este taller fueron principalmente dos: por un lado trabajar el concepto del reciclaje y
el cuidado del medio ambiente, y por otra parte desarrollar la imaginación de los participantes, para
que a través de piezas y artículos antiguos y en desuso, pudieran crear nuevos objetos y detalles de
decoración o prendas de vestir.
Las actividades que realizaron fueron 3:
Reciclado de cajas de cartón o madera decoradas con la técnica del decoupage
Accesorios de pelo, coleteros y diademas, así como collares, pulseras y pendientes y broches
decorativos, con retales de camisetas viejas.
Reciclado de latas para creación de porta velas y cajas decorativas
El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 292
Fecha:
Maó

Ferreries

Ciutadella

Es Mercadal

14/12/12

16/11/12

25/01/13

08/03/13

15/03/13

16/03/13

23/11/12

12/04/13

19/04/13

26/04/13

Es Castell

Alaior

Sant Lluís

Es Migjorn

13/04/13

15/02/13

21/12/12

30/11/12

22/02/13

12/01/13

22/03/13

Lugar de realización: En los casales de cada municipio.
Horarios: viernes y/o sábados de 20:00 a 22:30 horas
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TALLER DE BICI “PEDALS JOVES”

En esta actividad se pretendió transmitir los valores y beneficios de la práctica del deporte, y además,
mostrar los aspectos transversales del uso de la bicicleta, como la seguridad vial, los medios de
transporte sostenibles y el respeto al medio ambiente.
Mediante 2 talleres teórico-prácticos y 1 ruta, se dieron a conocer los diferentes aspectos que forman
una bicicleta (piezas de una bici, forma correcta de conducirla, mecánica, seguridad vial, etc.) así como
fomentar su uso en la isla de Menorca como medio de transporte.
Los talleres que se realizaron fueron:
Taller 1: Técnicas de conducción y seguridad vial
Taller 2: Mecánica y partes que componen una bici
Taller 3: Ruta en bici

El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 258
Fecha:
Maó

Ferreries

Ciutadella

Es Mercadal

11/01/13

08/03/13

01/12/12

13/04/13

25/01/13

12/01/13

20/04/13

15/02/13

16/03/13

Es Castell

Alaior

Sant Lluís

Es Migjorn

22/12/12

19/04/13

10/11/12

17/11/12

09/03/13

15/02/13

26/01/13
16/02/13

16/03/13

Lugar de realización: En los casales de cada municipio y la Ruta por el Camí de Cavalls
Horarios: viernes y/o sábados de 20:00 a 22:30 horas
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ACTIVIDADES DE ÁMBITO INSULAR
Dichas actividades únicamente se celebran una vez en cada edición, y en una población distinta cada
año. Este tipo de actividades pretende fomentar que los jóvenes de distintos pueblos se conozcan,
interactúen entre sí y creen lazos que puedan ayudar a conocer más y mejor las costumbres, las
similitudes y las diferencias, entendiéndolas y respetándolas como válidas, de los distintos municipios
de Menorca.
ACTIVIDAD “NIT AL POLI”
Esta actividad se llevó a cabo en la población de Maó el día 19 de enero. El objetivo principal fue crear
un espacio nocturno lúdico y saludable, que estuviera totalmente disponible para los jóvenes una
noche de sábado, durante la cual, y a través de diferentes disciplinas deportivas, pudieran aprovechar y
disfrutar del deporte sin ningún coste, practicando deportes conocidos como el fútbol, el baloncesto y el
bádminton y/o conociendo otros como la zumba, el aikido o el tiro con honda entre otros.
Cartel “UNA NIT AL POLI”

Para llevar a cabo la actividad, se contó con la colaboración de diferentes agrupaciones y entidades
deportivas de Maó. Cada asociación deportiva se responsabilizó de llevar a cabo su actividad, aportando
los materiales necesarios, así como los monitores especialistas para guiar y aconsejar a los
participantes. En agradecimiento, desde AlternaNits se les obsequió con un cheque-regalo para material
deportivo. A media noche se realizó un descanso donde todos los participantes pudieron disfrutar de
un refrigerio a base de bocadillos, refrescos y chocolate con coca bamba. El cómputo total final de
jóvenes participantes a la actividad fue de: 197
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ACTIVIDAD “RUTA NOCTURNA”
Esta actividad se llevó a cabo el día 20 de abril, en el término municipal de Ciutadella. A las 20:30 horas
los participantes se reunieron en el punto de encuentro de Cap d’Artrutx, al noroeste de la isla, y desde
allí, y siguiendo el Camí de Cavalls, que bordea la costa sur de Menorca, se pasó por Cala en Bastó y
Cala Blanca, donde se realizó una parada para descansar y comer un chocolate caliente con coca
bamba; después se continuó hasta Es Pinaret, casa de colonias y granja escuela perteneciente al
Ayuntamiento de Ciutadella, donde se recibió a todos los participantes con una estupenda torrada a
base de productos típicos del país.
Los participantes de las distintas poblaciones de Menorca que se inscribieron a la actividad,
dispusieron de autobuses gratuitos que les acercaron a Ciutadella para comenzar la caminata, así como
de autobuses que les devolvieron a sus municipios una vez finalizada.

Cartel “RUTA NOCTURNA”

En la actividad se contó con la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Civil para asegurar
que todo el trayecto fuese lo más seguro posible, y evitar cualquier eventualidad debida al realizar un
paseo nocturno.
El cómputo final de jóvenes participantes en la actividad fue de: 234
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ACTIVIDAD “CONCURTSMETRATGE”:
En esta cuarta edición del concurso “CONCURTSMETRATGE”, volvimos a apostar por la creatividad de
los jóvenes menorquines.
En este certamen podían participar jóvenes entre los 14 y 30 años residentes en Menorca. La
presentación de las obras debía realizarse entre el 1 de febrero y el 14 de marzo de 2013 en cualquier
casal de juventud de la isla o en la oficina InJove en Maó, así como colgar los cortometrajes en la página
web de www.youtube.es
Las obras recibidas, que en esta edición llegaron a 18, fueron evaluadas y puntuadas por un jurado
experto que se creó para tal fin. Dicho jurado estuvo compuesto por:
Laura Piris, como representante del Arxiu d’imatge i so de Maó
Assumpta Monell como representante del Servei de drogodependències del Cime
Margarita Bosch, como representante del Consell de la Joventut de Menorca
Vanesa Orti, como representante de IB3 TV
Francesc Coll, como representante de InJove
Si en las ediciones anteriores, la calidad de los cortos aumentaba año a año, en esta edición se
consiguió un salto cualitativo, puesto que la calidad, imagen y diseño de los trabajos presentados
fueron de una gran profesionalidad. Los cortometrajes ganadores, y el premio que obtuvieron, fueron
los siguientes:
1º premio: “ESCRIU LA TEVA PRÒPIA HISTÒRIA”, dirigido por Josep Benejam Taltavull y Dani Hidalgo
Allés. Ambos de 21 años.
Premio: un vale de compra para la adquisición de material audiovisual por un importe de 1.000€

El segundo premio fue un empate entre dos cortometrajes, por lo que el premio de un vale de compra
para la adquisición de material audiovisual por un importe de 500€, debió de repartirse entre ambos:
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-2º premio: “TRENS DESCARRILATS”, dirigido por Marina Pons Plovins, de 21 años, y Eva
Pons Plovins de 17 años.

-2º premio: “BCNing”, dirigido por Marc Flores Florit, de 18 años, y Sebastià Mercadal Moll,
de 19 años de edad.

Los cortos ganadores se dieron a conocer la noche del 23 de marzo, a la mitad del Festival Menorca Jove,
y los premios fueron entregados la tarde del día 19 de abril, en un acto de clausura al cual se invitó a
todos los jóvenes participantes en el concurso, a los medios de comunicación (radio y prensa), a los
regidores de juventud de los municipios de la isla, y a la Consejera de Bienestar Social y Juventud,
Aurora Herráiz Águila, y a la Directora Insular de Juventud, Cristina Fernández Coll.
El cómputo final de participantes en esta actividad fue de: 29
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ACTIVIDAD “FESTIVAL MENORCA JOVE”
Con este certamen, el V FESTIVAL MENORCA JOVEN, se pretendió la promoción de los numerosos
grupos, solistas y artistas en general que existen en el panorama juvenil de Menorca, con el fin de
contribuir a estimular su creación artística, promover su trayectoria y facilitarles espacios donde
pudieran darse a conocer al público en general.

Por ello, en este V FESTIVAL MENORCA JOVE, llevamos la música y el arte hasta el pueblo de Ferreries, y
en la plaza principal de dicha localidad se montó un escenario de 10x10m, con luces y sonido
profesional, y se creó un ambiente festivo desde primera hora de la tarde, cuando los grupos
comenzaron a realizar las pruebas de sonido.
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ferreries, y del casal de jóvenes de la localidad, se
consiguió una gran aceptación en esta actividad por parte del público en general, tanto del propio
Ferreries, como del resto de poblaciones de Menorca.
El Festival se celebró el día 23 de marzo, sábado, desde las 20:00h a las 02:00h en la Plaza de España de
Ferreries.
En total, se contó con la participación de 8 grupos y/o artistas de diferentes disciplinas: pop-rock, danza,
hip-hop, rap, góspel y con la actuación de un mago que consiguió asombrar a todos los espectadores.
El cómputo final de participantes en la actividad fue de más de 1.000 personas.
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ACTIVIDADES MONOTEMÁTICAS:
Este año, y como novedad, se incluyeron este tipo de actividades donde se trabajaron temas muy
concretos, propuestos por los mismos jóvenes y recogidos en la memoria del programa anterior, que
además facilitaron la oportunidad de poder dormir en casas de colonias. Cada actividad monotemática
sólo se celebró una vez, y fueron las siguientes:
MOTIVACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
Durante esta jornada los participantes desarrollaron dinámicas de grupo para trabajar contenidos
relacionados con el coaching tales como: la detección de las fortalezas individuales, descubrimiento de
la triada pensamiento-emoción-acción; aumento de la confianza personal; conocimiento de las
creencias potenciadoras y limitadores que nos ayudan o dificultan a nosotros mismos; descubrimiento
de los valores individuales para arrancar el motor de la motivación, responsabilidad, esfuerzo persona,
etc.
La actividad se celebró los días 23 y 24 de noviembre, en el Albergue de Sa Vinyeta, y se contó con la
participación de 30 jóvenes.
ENGLISH CAMP
La actividad pretendió indagar en la cultura británica como hilo conductor de la inmersión lingüística
en inglés, y emplear dicho idioma como lengua vehicular para realizar actividades lúdicas y educativas
durante todo un fin de semana, a fin de mejorar la competencia lingüística de los participantes, así
como disfrutar de dos días repletos de actividades, juegos, talleres, debates… por parte de los
participantes
La actividad se celebró los días 14 y 15 de diciembre, en la casa de colonias de Santa Eularieta, y se
contó con la participación de 30 jóvenes.
CAMP DE AVENTURA
Este fin de semana se dedicó al deporte y a la aventura. Aprovechando las características idóneas de
Menorca para este tipo de actividades, se hizo hincapié en las ventajas del deporte al aire libre a través
de diferentes actividades de aventura, a la vez que se potenció el trabajo en equipo y el esfuerzo
individual para lograr los objetivos propuestos.
La actividad se celebró los días 27 y 28 de abril, en la casa de colonias de Santa Eularieta, y se contó con
la participación de 30 jóvenes.
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PUBLICIDAD:
Durante todo el programa de AlternaNits 2013 se contó con diferentes medios para publicitar sus
actividades y así posibilitar que el alcance llegase al máximo número de jóvenes de toda la isla de
Menorca.
De esta manera, semanalmente, desde el InJove (Institut de la Joventut), se coordinaban las actividades
a realizar durante el fin de semana en cada municipio, y cada casal de jóvenes recibía, y a su vez
preparaba, toda la información referente a dichas actividades para promocionarlas a nivel municipal:
carteles en lugares frecuentados por jóvenes (casales, puntos de información juvenil, bibliotecas,
institutos), páginas web, Facebook, Twitter…
Desde el InJove, igualmente se subía toda la información a su página web: www.injovemenorca.com;
donde podía ser visitada por cualquier persona interesada en las actividades. Y la semana siguiente de
haber sido realizada, subíamos las fotos de dicha actividad, para que todo aquel que estuviese
interesado pudiera visitarlas.
Otra forma de publicitar las actividades fueron las diversas cuñas que semanalmente, los jueves,
viernes y sábados, promocionaban las actividades en las distintas radios menorquinas: Onda Cero
Menorca, Europa FM, Cadena Ser Menorca, Los 40 principales, Cadena Dial y Radio Balear Menorca.
Además de estas cuñas, cada vez que celebrábamos una Actividad Insular, acudíamos a las cadenas
para realizar entrevistas con los diferentes implicados, de este modo podíamos explicar más
ampliamente en qué consistía la actividad, dónde se celebraba, cómo apuntarse… E, igualmente, se
contó con la presencia de la televisión insular, IB3TV, en algunas de las actividades insulares.
Semanalmente, en los periódicos menorquines aparecían las actividades dentro de los espacios
dedicados a las actividades del día, e igualmente, en dichos periódicos, antes y después de celebrarse
las actividades insulares, aparecían notas de prensa, anuncios y/o reportajes sobre las mismas Dichos
periódicos son: Diario Menorca y Última Hora.
Este año también publicamos mensualmente anuncios referentes a todas las actividades de AlternaNits
en diferentes revistas orientadas al ocio y la cultura en Menorca. Estas publicaciones fueron: Revista
Útil, Es Nou, Apunt.
Por último, para las actividades insulares, se crearon carteles especiales para publicitarlas, y de este
modo, “empapelar” Menorca con nuestras actividades. Estos carteles promocionales son los que se
pueden ver en las explicaciones de las actividades.

EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES:
En el siguiente apartado se expondrán las evaluaciones obtenidas en las diferentes actividades
programadas para esta tercera edición de AlternaNits. Dichas evaluaciones incluirán: la opinión de los
jóvenes participantes, la de los y las talleristas encargados de las actividades itinerantes, las actividades
insulares y las actividades monotemáticas, la de los monitores y monitoras de los diferentes casales y
puntos de información juvenil de la isla.
Los datos obtenidos de los participantes se han conseguido de un total de 284 encuestas.
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RESUMEN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS PARTICIPANTES:

Las actividades que movilizaron más jóvenes de otros municipios fueron las actividades insulares,
principalmente el “FESTIVAL MENORCA JOVE”, y las actividades Monotemáticas de Weekend.

Las edades más representativas en las actividades de AlternaNits están comprendidas entre los 13 y los
16 años.

La respuesta “me interesa mucho esta actividad”, seguida de “tengo curiosidad” son las más señaladas
por los participantes, lo que nos indica la buena elección de las actividades llevadas a cabo.
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Los participantes nos indican que las actividades ofrecidas en el programa no se parecen a su ocio
habitual por el hecho de que no encuentran dónde hacer actividades similares, por lo tanto, AlternaNits
sirve como plataforma para otorgarles actividades interesantes, que les gustan y que además, no es
habitual el poder encontrarlas en otras entidades, asociaciones, empresas… AlternaNits se potencia
como una herramienta educativa alternativa en el ocio, que pone al alcance de sus participantes
recursos, materiales y profesionales que si no existiera el programa, se verían muy limitados en
algunos casos, o sin ningún tipo de acceso en el caso de otros.

El Punto de Información Juvenil sigue siendo el centro de información más cercano y efectivo para los
jóvenes, seguido de “Recomendación de amigos”, el “boca a boca” es fundamental para dar a conocer
este tipo de programas y actividades diseñadas para el público juvenil de Menorca.

Después de cuatro ediciones, el programa AlternaNits ya es muy conocido entre la población
menorquina, independientemente de su edad, pero sobre todo, por la franja de edad entre los 13 y los
19 años, que ya esperan que a la vez que comienza un nuevo curso escolar, comiencen las actividades
semanales de AlternaNits.
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Se aprecia que el año 2012, en el que confluyeron parte de la tercera y la cuarta edición, es el año que
más repercusión tuvo AlternaNits. Lo que nos indica que la participación en el Taller Salut Jove,
promovido por el Consell, que propicia poder visitar los institutos y presentar tu programa en las aulas
en las horas de tutorías, fue la mejor estrategia publicitaria para dar a conocer el programa de forma
directa a los jóvenes de Menorca. Si a esto le sumamos, el cambio de fechas en la programación
(empezar a la vez que el curso escolar y terminar en primavera, antes de exámenes finales y
selectividad), conseguimos que la participación y el conocimiento del programa sea mucho mayor.
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Analizados los datos obtenidos mediante las encuestas, observamos que el Programa AlternaNits tiene
una muy buena acogida entre sus participantes, las actividades propuestas están acorde con los gustos
e intereses de los jóvenes a las que van dirigidos, y cada vez existe un público mayor que conoce el
programa y participa del mismo.
A continuación, enumeraremos las actividades propuestas por los jóvenes para realizar en nuevas
ediciones de AlternaNits, aunque debemos señalar que la mayoría de las encuestas tenían este
apartado en blanco o con contestaciones tipo: “No sé”, “Así ya está bien”, “Más de ésta” (refiriéndose a la
actividad que en ese momento estaban realizando)… La siguiente lista estará enumerada de mayor a
menor demanda de agrupación de actividades:

De manera más concreta, pasamos a detallar más minuciosamente las actividades que algunos
participantes han demandado para próximas ediciones de AlternaNits:
ACTIVIDADES PROPUESTAS
•

DEPORTIVAS: Rugbi, fútbol, tenis, ciclismo, kayak, vela, excursiones, karts, skate, caballos,
paintball, de aventura…

•

ACAMPADAS: De más temáticas y de más duración

•

COCINA: Del mundo, creativa, repostería…

•

BAILE: Break-dance, hip-hop…

•

PELUQUERÍA: Maquillaje, manicura, tatuajes de henna…

•

MANUALIDADES: Fieltro, papiroflexia, pintura, grafiti, escultura…

•

AUDIOVISUALES: Cortometraje, fotografía

•

REL. SOCIALES: Independencia, autoestima, sexualidad, métodos anticonceptivos, drogas
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RESUMEN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS/AS TALLERISTAS Y MONITORES/AS
DE CASALES JUVENILES DE MENORCA
Todos los talleristas que participaron en esta edición de AlternaNits conocían el programa;
bien por haber participado en él anteriormente, bien por conocerlo por allegados, medios de
comunicación o porque algún familiar o amigo había participado en actividades anteriores.
Al valorar los diferentes aspectos de la actividad, las puntuaciones globales de los talleristas (en verde)
y la de los responsables de los casales (en azul) fueron las siguientes:
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Por último, expondremos la valoración de los ocho casales de juventud de Menorca en
respuesta a la valoración general del programa AlternaNits, en referencia a si tiene o no
incidencia en la problemática global de la drogodependencia en la juventud:
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IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
TALLER DE COCINA:

TALLER DE PELUQUERÍA:

TALLER DE LIGUE:

TALLER DE RECICLOTECA:
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TALLER DE PEDALS JOVES:

NIT AL POLI:

RUTA NOCTURNA:

CONCURTMETRATGE:
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FESTIVAL MENORCA JOVE:
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TALENTO Y LIDERAZGO:

ENGLISH CAMP:

CAMP DE AVENTURA:
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6. Programa de Salut Jove
Dins l'any 2013, l’Institut de la Joventut de Menorca va col·laborar, per segon cop, en el Programa de
Salut Jove que organitza el Servei de Promoció de la Salut del Departament de Benestar Social i Joventut
del Consell Insular de Menorca amb la realització d’un taller anomenat “Saps tot el que pots fer? Coneix
l’INJOVE”.
Aquest taller s’ha ofert a tots els centres d’ensenyament de Menorca dirigit a tots els alumnes amb
edats compreses entre els 14 i el 18 anys (alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles formatius).
La resposta ha estat molt satisfactòria i s’han sol·licitat 23 sessions del taller a la major part de centres
escolars menorquins.
La valoració per part de l’INJOVE n’és molt positiva ja que és una manera de donar a conèixer tots els
serveis que ofereix aquest departament directament als usuaris potencials.
Per tal de dur a terme aquest taller s’ha realitzat una presentació audiovisual que resumeix
gràficament i de manera molt esquemàtica tot allò que els joves poden trobar a l’INJOVE, ja sigui
directament a les seves oficines com a les activitats que es realitzen en col·laboració amb els municipis,
o també a la web www.injovemenorca.com.
Alguns grups, han escollit venir a
visitar la seu de l’INJOVE per conèixer
de primera ma els serveis d’informació
juvenil. Per dur a terme la xerrada, s’ha
fet servir l’aula d’informàtica del
primer pis i també la sala del Centre de
Creació Artística, ubicada al segon pis
de l’INJOVE.
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7. Classes de Xinès Curs 2013. Introducció a la llengua i cultura xineses.
El 25 de gener de 2013 es van iniciar les classes de xinès a la seu de l'INJOVE a Maó amb la creació de
dos grups, un amb 16 participants i l'altre amb 8.
El 13 de febrer de 2013 es van iniciar les classes de xinès a Ciutadella, al Punt Jove, amb un grup de 11
participants.
Les classes es duen a terme 1 dia per setmana i la seva durada era de 2 hores, el divendres a Maó i els
dimecres a Ciutadella.
Cartells promocionals

Imatges del curs
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8. Organització Colònies per Joves Setmana Santa 2013

Anar-se a viure tot sol per primera vegada, pot convertir-se en tota una aventura, i com en tota
aventura, els joves que iniciïn aquest viatge es trobaran amb avantatges i inconvenients en el seu camí.
Per això, l'INJOVE va posar en marxa una estada de tres dies adreçada a joves entre 12 i 16 anys, a
realitzar durant els dies 2, 3 i 4 d'abril de 2013, a la casa de colònies de sa Vinyeta, Ciutadella, durant la
qual és volia treballar l’autonomia personal: cuina, neteja, primers auxilis, costura bàsica, etc...; en
definitiva desenvolupar les habilitats necessàries en els joves per poder viure independentment, tenint
en compte la necessitat d’un temps d’oci i diversió.
Però no només això, també volia ser un temps per a activitats, tallers, excursions, sortides en caiac ...
perquè si aprenem a viure sols, hem d'aprendre a gestionar el nostre temps, i dins del nostre temps
hem de tenir sempre una mica de temps lliure per realitzar les activitats que més ens agraden.
El preu de l'activitat va ser de 89€.
Cartell promocional

El taller no es va poder dur a terme per manca d'inscripcions.
9. Inauguració Sala d'Assaig i Gravació
L'INJOVE a partir del dia 16 d'octubre posa a disposició de tots el joves artistes menorquins, d'entre 14 i
35 anys, un espai adequat tant per poder assajar com per a la gravació de maquetes.
El local està ubicat a la mateixa seu de l'INJOVE a la Casa de ses Aigües de Maó, Avinguda Josep M.
Quadrado,13.
La sala d'assaig està completament insonoritzada i compta amb equipament suficient per a petits
grups (altaveus, amplificació, taula de mescles, micròfons, bateria electrònica, amplis de baix i guitarra,
auriculars, amplificador d'auriculars i tot el cablejat necessari).
Per la seva banda, la cabina de gravació està equipada amb taula de mescles digital, ordinador amb
software de gravació i monitors.
Per poder fer ús de la sala d'assaig i/o de gravació s'ha d'omplir el formulari online que es pot trobar a
la web de l'INJOVE: www.injovemenorca.com a l'apartat de Reserves.
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La cessió de la sala tindrà un cost de 5€ per sessió d'assaig i de 20€ per sessió de gravació.
La utilització del local es podrà fer tant el matí com el capvespre amb el següent horari:
Matins: de 11 a 14.30 hores
Capvespres de 17 a 20.30 hores
El temps de cessió per sol·licitud serà d'un mes com a màxim.
S'accedirà a la sala per ordre d'inscripció.
Imatge de la sala d'assaig

10. 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 2013 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:
•

09 de març

•

24 d’octubre

•

4 de desembre
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11. Cursos d'idiomes a l'estranger i productes de turisme juvenil (TIVE)
Carnet ISIC

14

Carnet Teacher

1

Carnet REAJ (alberguista) - Juvenil

6

Carnet REAJ (alberguista) - Adult

19

Carnet REAJ (alberguista) - Familiar

0

Carnet REAJ (alberguista) – Grup

0

Assegurances*

0

Cursos d'idiomes a l'estranger - Anglès

7

Cursos d’idiomes a l’estranger JUNIOR

6

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: 6 euros

•

Adult: 13 euros

•

Familiar: 21 euros

•

Grups (més de 10 persones): 16 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: 9 euros
Carnet Teacher (internacional de professors)
Per a qualsevol professor en exercici. Preu: 9 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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12. Col·laboracions i participacions de l'INJOVE amb altres organismes i entitats
•

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.

•

Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a les inscripcions als cursos d’idiomes a
l’estranger JUNIORS, que es van dur a terme durant el mes de juliol.

•

Col·laboració amb la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial en el desenvolupament del Programa ALTER. Durant les dates del 26 de juny a
9 de juliol, l'INJOVE va acollir un jove que va complir els serveis a la comunitat que li havien
estat imposats al centre d'informació juvenil de Maó.

•

Col·laboració amb el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca, facilitant
l'estada d'estudiants d'intercanvi a l'alberg Sa Vinyeta.

•

Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, Direcció General de Joventut, amb la cessió de
la Sala de Creació Artística per a la realització d'un curs de formació de “Joventut en Acció”. Les
sessions teòriques del curs es van dur a terme els dies 15 i 16 de gener .

•

Col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella per la realització de classes de xinès al Punt Jove
de Ciutadella durant els mesos d'octubre a maig.

•

Col·laboració amb l'Ajuntament de Maó, amb la cessió de la Sala de Creació Artística per a la
realització del Taller de Dansa Oriental durant el mes de juliol.

•

Col·laboració amb l'Ajuntament de Maó , amb la cessió de la Sala de Creació Artística per la
realització de la Jornada de l'Àrea de Serveis Socials, el dissabte dia 30 de novembre.

•

Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, Programa FIOP, amb la cessió de l'aula
d'informàtica tots els dijous de 9 a 13,30h des del 7 de març fins el 9 de maig.

•

Participació jornada Interdepartamental Cons. Benestar Social i Joventut, dies 30 i 31 de maig.

•

Col·laboració amb la Xarxa Menors sense Alcohol de la Cons. de Benestar Social i Joventut.
Reunions: 21 maig, 4 i 18 juny, 17 setembre, 1 i 15 octubre, 5 i 26 novembre i 10 desembre.

•

Col·laboració amb el Grup de Treball amb Joves de la Conselleria de Benestar Social i Joventut
del CIME. Reunions: 4 de juny, 27 de setembre i 8 de novembre.

•

Col·laboració amb les Inscripcions al Campus Esportiu del Real Madrid realitzat per la
Conselleria de Benestar Social i Joventut del CIME.

•

Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears amb la cessió de la Sala de Creació Artística per
realitzar el taller “Abordatge del consum de drogues amb menors amb risc de consum” duït a
terme els dies 28 i 29 de novembre.

•

Col·laboració amb Creu Roja per la realització del taller pla d'ocupació 2013 durant els dijous a
partir del 28 de novembre.
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13. Instal·lacions juvenils de l'INJOVE
Informació pendent d'elaborar.
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14. Recull de premsa
8 de gener

Diario Menorca

12 de gener

Diario Menorca
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14 de gener

Última Hora Menorca

16 de gener

Diario Menorca
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17 de gener

Diario Menorca

17 de gener

Última Hora Menorca
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21 de gener

Diario Menorca

27 de gener

Última Hora Menorca

29 de gener

Diario Menorca
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30 de gener

Diario Menorca

30 de gener

Última Hora Menorca
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5 de febrer

Diario Menorca
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5 de febrer

Diario Menorca

6 de febrer

Diario Menorca
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6 de febrer

Diario Menorca
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6 de febrer

Diario Menorca
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6 de febrer

Diario Menorca

6 de febrer

Última Hora Menorca
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7 de febrer

Diario Menorca

10 de febrer

Diario Menorca
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14 de febrer

Diario Menorca

14 de febrer

Última Hora Menorca
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15 de febrero

Diario Menorca
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15 de febrer

Última Hora Menorca

17 de febrer

Diario Menorca
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21 de febrer

Última Hora Menorca

70/96

22 de febrer

Diario Menorca

26 de febrer

Diario Menorca

71/96

14 de març

Última Hora Menorca
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20 de març

Diario Menorca
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21 de març

Diario Menorca
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21 de març

Última Hora Menorca
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24 de març

Diario Menorca
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24 de març

Diario Menorca

24 de març

Última Hora Menorca
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24 de març

Última Hora Menorca

24 de març

Última Hora Menorca

25 de març

Diario Menorca
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30 de març

Diario Menorca
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12 d'abril

Diario Menorca

17 d'abril

Diario Menorca
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17 d'abril

Diario Menorca
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28 d'abril

Diario Menorca

28 d'abril

Última Hora Menorca

82/96

10 de maig

Diario Menorca

10 de maig

Última Hora Menorca
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11 de maig

Diario Menorca

25 de maig

Diario Menorca
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9 de juny

Diario Menorca

18 de juny

Diario Menorca
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3 de juliol

Diario Menorca

3 de juliol

Última Hora Menorca
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7 de juliol

Última Hora Menorca

9 de juliol

Última Hora Menorca
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14 de juliol

Diario Menorca
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14 de juliol

Última Hora Menorca
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16 de juliol

Diario Menorca

16 de juliol

Última Hora Menorca
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23 de juliol

Última Hora Menorca

23 de juliol

Diario Menorca
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4 d'octubre

Diario Menorca
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17 d'octubre

Diario Menorca
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21 d'octubre

Diario Menorca
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5 de novembre

Diario Menorca
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11 de desembre

Diario Menorca

20 de desembre

Diario Menorca
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