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Introducció
El seguiment de l’acompliment del Pla estratègic de joventut del Govern de les
Illes Balears 2001–2004 l’any 2002 és l’objecte d’aquest informe.

Cal recordar que el Consell de Govern i la Comissió d’Assumptes Socials del
Parlament de les Illes Balears varen aprovar el Pla Jove dia 6 d’abril i dia 14 de juny
de 2001, respectivament.

El Pla Jove s’estructura en 9 àrees d’actuació, 77 objectius específics i 248 mesures o
actuacions, que són responsabilitat de diverses conselleries i que s’executen per mitjà
de 23 direccions generals i 3 entitats autònomes. Moltes mesures comparteixen
responsables, que duen endavant polítiques a favor dels joves des dels seus àmbits i
les seves competències corresponents.

El Pla Jove recull i estimula el desenvolupament d’actuacions amb els joves i a favor
dels joves, amb el compromís de dur a terme un seguiment anual de les actuacions
previstes. Així, el seguiment del Pla que es va dur a terme el 2002 va permetre valorar
el compliment durant el primer any d’implantació: l’any 2001 es varen dur a terme el
80% de les 248 mesures previstes. Encara que per al seu desenvolupament s’havien
pressupostat 17.066.650 €, la despesa real va ser finalment de 21.909.432 €.

El seguiment del Pla de 2003 permet valorar-ne l’acompliment en el segon any
d’implantació, l’any 2002. L’informe de seguiment es divideix en dos blocs: la primera
part de l’informe recull la visió general del Pla en termes quantitatius, és a dir, grau de
compliment i memòria econòmica, que, d’altra banda, n’és informació indispensable
en qualsevol pla estratègic.

La segona part de l’informe recull la descripció de les mesures, cosa que permet
complir un dels objectius proposats amb el desenvolupament del seguiment: fer que
l’informe sigui un document aclaridor. La descripció de les mesures fa possible una
anàlisi més qualitativa del Pla i, consegüentment, de les polítiques de joventut que es
desenvolupen.
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L’informe de seguiment de l’any 2001 del Pla Jove recollia la descripció de 46
mesures que aquell any es varen considerar més significatives, o bé per la seva
novetat, o bé pel seu especial interès per als joves o per als que feim feina amb joves.

Per al 2002 ens hem plantejat la descripció, encara que sigui de manera breu, de
totes i cada una de les mesures que recull el Pla, és a dir, de les 249. És important
destacar que la seva posada en pràctica no hauria estat possible sense la feina i la
col·laboració de moltes persones (més d’una trentena) que treballen a diversos
departaments del Govern de les Illes Balears.

L’any 2002, amb la informació disponible –en manca de 19 actuacions–, podem dir
que s’han dut a terme 186 mesures o actuacions, que suposen el desenvolupament
del 74,7%, de les 249 previstes, que estaven pressupostades en 19.043.862 €.
Finalment, la despesa indica que el Govern de les Illes Balears ha destinat l’any 2002
25.478.304 € per desenvolupar les polítiques per a joves que s’assenyalen en el Pla
estratègic de joventut del Govern de les Illes Balears.
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Metodologia
Per elaborar l’informe de seguiment es varen desenvolupar les següents actuacions:
•

Reunions de seguiment amb la persona o persones responsables de cada una
de les direccions generals o entitats autònomes implicades, per tal de recollir
les dades de les fitxes de seguiment. La recollida d’informació finalitzà el primer
trimestre de 2003.

•

Elaboració d’una base de dades amb la informació facilitada de l’execució de
les actuacions del pla a partir de les fitxes de seguiment.

•

Anàlisi de les accions del Pla a partir de la informació recollida a les reunions i
a les fitxes de seguiment.

•

Actualització de la informació de cada una de les mesures, a partir de les
dades recollides per la direcció general o l’entitat autònoma responsable.

Pel que fa a les dades del seguiment de les mesures, cal tenir present que el
compliment dels objectius és una consideració de la unitat responsable de cada
actuació.
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DIRECCIONS GENERALS I ENTITATS AUTÒNOMES IMPLICADES EN EL PLA
JOVE l’ANY 2002
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Direcció General de Desenvolupament Rural
Conselleria de Benestar Social
Direcció General d’Esports
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Direcció General de Menors
Direcció General de Planificació i Ordenació Social
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Institut Balear de la Dona
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General d’Administració Educativa
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Direcció General de Planificació i Centres
Direcció General de Política Lingüística
Direcció General de Cultura
Direcció General d’Universitat
Conselleria d’Interior
Direcció General d’Interior
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Direcció General d’Obres Públiques i Transports
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Conselleria de Presidència
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Consum
Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació

Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
Direcció General de Promoció Industrial
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Visió general del Pla Jove l’any 2002
3.1. Nivell de compliment
3.2. Memòria econòmica
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Mesures per Àrea
Mesures

Fetes

No previstes

Cultura i temps lliure

46

37

0

Educació

29

26

0

Esports

11

11

0

Habitatge

12

9

0

Informació i mediació

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

22

0

Salut

43

32

0

Serveis socials

21

10

0

Treball i formació

34

19

0

249

186

0

Àrea

Total general

Tr eball i for m ació
14%

Cultur a i tem ps lliur e
19%

Ser veis s ocials
8%
Educació
12%

Salut
17%
Par ticipació,
as s ociacionis m e i
cooper ació
12%

Habitatge
5%
Infor m ació i m ediació
9%

Es por ts
4%

Pla Jove 2002 - Distribució percentual per àrees d’actuació del total de mesures.
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Mesures per Àrea
Mesures

S'ha fet
seguiment

S'ha duit a
terme

No previst per
al 2002

Cultura i temps lliure

46

46

37

0

Educació

29

29

26

0

Esports

11

11

11

0

Habitatge

12

12

9

0

Informació i mediació

22

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

31

22

0

Salut

43

43

32

0

Serveis socials

21

21

10

0

Treball i formació

34

34

19

0

249

249

186

0

Àrea

Total general

S'ha fet seguiment
100%
100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

S'ha duit a terme

100%

100%

91%

100%

No previst per al 2002

80%
75%
74%

71%

56%
48%

0%

Cult ura i t emps
lliure

0%

0%

Educació

Espor t s

0%

0%
Habit at ge

0%

0%

Inf or mació i

Part icipació,

mediació

associacionisme

Salut

0%

0%

Serveis socials

Tr eball i
f ormació

i cooperació

Pla Jove 2002 – Grau de compliment en percentatges per àrees d’actuació.

10

Mesures per Àrea
Mesures

S'ha fet
seguiment

S'ha duit a
terme

Sense
informació

Cultura i temps lliure

46

46

37

0

Educació

29

29

26

1

Esports

11

11

11

0

Habitatge

12

12

9

0

Informació i mediació

22

22

20

0

Participació, associacionisme i cooperació

31

31

22

0

Salut

43

43

32

1

Serveis socials

21

21

10

3

Treball i formació

34

34

19

14

249

249

186

19

Àrea

Total general

Mes ur es
50

S'ha fet s eguim ent

45

S'ha duit a ter m e
Sens e infor m ació

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cultura i temps
lliure

Educació

Esports

Habit atge

Informació i
mediació

Participació,
associacionisme
i cooperació

Salut

Serveis socials

Treball i
f ormació

Pla Jove 2002 - Nivell de compliment expressat en valors totals per àrees d’actuació.
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PRESSUPOSTS PER ÀREES ANY 2002
Àrea

Cultura i temps lliure
Educació
Esports
Habitatge
Informació i mediació
Participació, associacionisme i cooperació
Salut
Serveis socials
Treball i formació

Previst 2002

Real 2002

Diferència

2.886.361

3.554.159

667.798

4.666.295

6.335.994

1.669.699

305.314

1.145.713

840.399

4.921.287

5.634.512

713.225

822.185

792.734

-29.450

1.334.245

1.018.701

-315.544

740.146

526.534

-213.612

1.692.667

2.024.991

332.324

1.675.362

4.444.966

2.769.604

19.043.862

25.478.304

6.434.442
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MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2002. Pressuposts per
objectius.
Cultura i temps lliure
Pressupost

2.886.361 €

Despesa

3.554.159 €

1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant
individualment com col·lectivament
Pressupost

485.317 €

Despesa

576.145 €

1.1. Programa Cultural Jove: certàmens culturals.
1.2. Programa Cultural Jove: Programa Itinerant.
1.3. Programa Cultural Jove: ajuts per a activitats culturals i artístiques
col·lectives (concerts, manifestacions culturals, dansa, xerrades, etc.).
1.4. Intercanvis i promoció de joves artistes, tant a les Illes com a la Península i
l’estranger.
1.5. Desenvolupament d’activitats que afavoreixin l’accés i difusió de diferents
àrees relacionades amb el patrimoni cultural de les Illes Balears.
1.6. Foment de la lectura entre els nins i els joves.
1.7. Suport de les activitats enfocades a la promoció de la música entre els
joves.
1.8. Programa d’activitats teatrals fetes per joves.
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells en què hi tinguin a veure
Pressupost

57.096 €

Despesa

57.096 €

2.1. Jornades de representants d’associacions juvenils de temps lliure.
2.2. Cursos d’informadors juvenils per a la informació i gestió de temps lliure.
2.3. Cursos per a monitors i/o educadors socials per la gestió i l’actualització
del temps lliure dels joves desafavorits.
2.4. Jornades sobre polítiques de temps lliure per a joves.
2.5. Cursos subvencionats per a fomentar la gestió correcta de les
associacions.
2.6. Ajuts a les escoles de temps lliure com a responsables de la formació dels
professionals de temps lliure.
3. Fomentar la igualtat d’oportunitats en tots els processos de temps lliure
Pressupost

9.015 €

Despesa 3.993 €

3.1. Programa de beques per a potenciar la participació dels joves desfavorits

13

en les activitats de temps lliure de caràcter general.
3.2. Acostament de la creació cultural jove als col·lectius més desfavorits.
4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors.
Pressupost

30.051 €

Despesa

18.030 €

4.1. Posada en marxa d’un programa de consum sostenible per a joves per tal
de potenciar un canvi positiu de patrons de consum.
4.2. Promoció d’investigacions sobre els hàbits i els patrons de consum dels
joves.
4.3. Inclusió de representació jove al Consell Balear de Consum.
4.4. Control de mercat i xarxa d’alerta.
5. Fomentar un canvi positiu d’hàbits i patrons d’ocupació del temps lliure els
caps de setmana
Pressupost

18.030 €

Despesa

21.035 €

5.1. Ampliació de l’oferta d’oci actual i desenvolupament d’ofertes esportives,
socials i culturals gratuïtes i autogestionades amb coordinació i col·laboració
d’ajuntaments i consells insulars.
6. Facilitar l’aprofitament dels espais naturals
Pressupost

Despesa

6.1. Proposta de normativa per a l’acampada.
7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals i oferir-los espais de debat i de discussió
Pressupost

285.481 €

Despesa

435.233 €

7.1. Creació d’una oficina d’interculturalitat, intercanvi i viatge.
7.2. Programa de descentralització dels carnets d’estudiant i d’alberguista als
serveis d’informació jove de les Illes Balears.
7.3. Programa de suport als ajuntaments i associacions per a la promoció dels
campaments i camps de treball.
7.4. Creació d’una unitat d’intervenció en el lleure: inspecció d’instal·lacions i
activitats de temps lliure. Supervisió de subvencions. Observació d’activitats.
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i
afavorir els projectes alternatius
Pressupost

420.708 €

Despesa

673.113 €

8.1. Actualització de la normativa de les activitats i serveis per a joves.
8.2. Planificació i coordinació de les polítiques juvenils.
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8.3. Investigació i observació dels processos de temps lliure dels joves.
8.4. Impuls de les polítiques juvenils municipals.
8.5. Programes d’intervenció en el temps lliure.
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils
Pressupost

1.027.731 €

Despesa

918.253 €

9.1. Ajuts a les administracions locals per a la rehabilitació o construcció
d’infraestructures públiques destinades a activitats creatives o a iniciatives
socials juvenils (casals de joves, locals d’assaig, etc.).
9.2. Campanyes informatives sobre els albergs juvenils.
9.3. Inversions per a la millora de les instal·lacions juvenils del Govern.
9.4. Construcció d’un alberg juvenil a Palma, un a Menorca, un a Eivissa i un a
Formentera.
10. Reforçar i prestigiar els coneixements de llengua catalana entre la població
juvenil
Pressupost

120.202 €

Despesa

250.073 €

10.1. Organització, amb la col·laboració dels centres escolars, d’activitats
extraescolars que valorin els coneixements de llengua catalana.
10.2. Promoció d’activitats en els mitjans audiovisuals que fomentin les
valoracions positives al voltant dels coneixements del català.
11. Fomentar l’ús de la llengua catalana
Pressupost

252.425 €

Despesa

410.476 €

11.1. Col·laboració amb les activitats de normalització lingüística organitzades
per associacions juvenils o associacions amb incidència sobre el jovent.
11.2. Foment de la presència del català com a llengua de locució i com a
llengua dels intèrprets en els espais musicals radiofònics i televisius.
12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es
relacionen directament amb els joves
Pressupost

180.304 €

Despesa

190.711 €

12.1. Col·laboració en l’organització de concerts musicals en català.
12.2. Foment de la presència del català en el còmic juvenil.
12.3. Promoció del cinema en català.
12.4. Difusió dels productes i dels recursos en què el català n’és el suport
lingüístic o que permeten l’ús d’aquesta llengua (vídeos, jocs, eines
informàtiques, etc.).
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13. Promoure el respecte al medi ambient a totes les activitats desenvolupades
per joves
Pressupost

Despesa

13.1. Proposta de reglamentació de les activitats juvenils seguint criteris de
respecte al medi ambient.
13.2. Inclusió dels criteris de respecte al medi ambient per al desenvolupament
de les activitats juvenils dins la formació dels monitors de temps lliure.
13.3. Control del compliment dels criteris de respecte per al medi ambient a les
instal·lacions i activitats juvenils.
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Educació
Pressupost

4.660.285 €

Despesa

6.329.984 €

1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació
Pressupost

2.447.892 €

Despesa

3.814.699 €

1.1. Desenvolupament d’un programa de treball coordinat amb els serveis
municipals, la Inspecció i els instituts per prevenir el fracàs escolar a l’ESO i als
nivells superiors.
1.2. Control de l’absentisme. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de
promoure, amb els centres docents i les administracions locals, l’eradicació de
l’absentisme. Anualment ha de publicar un informe del grau d’absentisme i de
les mesures per a combatre’l.
1.3. Estudi de les necessitats i característiques dels col·lectius de joves sense
estudis bàsics, i dels joves que han finalitzat els seus estudis sense titulació.
1.4. Desenvolupament de programes de garantia social que incideixin en la
capacitació professional dels joves i en un enfocament metodològic
fonamentalment pràctic.
1.5. Desenvolupament d’escoles taller i cases d’oficis, per a incidir
especialment en les possibilitats d’ocupació i d’autoocupació dels joves.
1.6. Accions pilot adreçades als joves en situacions de risc, sense estudis
bàsics.
2. Donar suport a la millora de l’ESO i dels nivells postobligatoris no
universitaris
Pressupost

160.270 €

Despesa

680.206 €

2.1. Potenciació dels espais de participació jove dins el sistema educatiu reglat.
2.2. Creació de titulacions que s’adeqüin als nous filons d’ocupació. Posada en
marxa de nous mòduls de formació professional.
3. Millorar l’oferta universitària
Pressupost

1.236.082 €

Despesa

825.107 €

3.1. Ampliació de l’oferta d’estudis de la UIB, per tal d’evitar els desplaçaments,
sempre costosos i selectius, a universitats de la Península.
3.2. Desenvolupament de sistemes públics d’avaluació dels estudis
universitaris a les Illes Balears, d’acord amb el Pla Nacional sobre Avaluació.
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3.3. Potenciació de publicacions de tesis i estudis de final de carrera, tot
mantenint l’equilibri entre les diverses disciplines, per tal d’impulsar el
coneixement dels treballs dels estudiants, i estimular el debat i la qualitat dels
treballs.
3.4. Increment de l’oferta d’estudis de les extensions universitàries de Menorca
i d’Eivissa i Formentera.
3.5. Impuls als centres universitaris municipals per tal d’aconseguir un
apropament millor als estudiants.
3.6. Impuls del Consell Social de la UIB.
4. Fomentar la coordinació entre la UIB i el sistema educatiu no-universitari
Pressupost

6.010 €

Despesa

6.010 €

4.1. Creació d’una Comissió de coordinació entre la Universitat i els centres de
secundària.
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris
Pressupost

627.056 €

Despesa

595.002 €

5.1. Convocatòria de beques que tinguin en compte la insularitat i que
contribueixin a finançar el transport dels estudiants.
*5.2. Crèdits blans per als estudiants universitaris de les Illes.

5.3. Ajuts per a estudiants que realitzin el programa ERASMUS-Sòcrates.
5.4. Ajuts per a associacions d’estudiants universitaris.
6 Potenciar el debat i la reflexió sobre el present i el futur de la universitat
Pressupost

6.010 €

Despesa

6.1. Jornades sobre la realitat del món universitari i línies de futur.
7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques
Pressupost

120.202 €

Despesa

281.363 €

7.1. Obertura de les instal·lacions dels centres docents de titularitat pública,
fora de l’horari escolar, a disposició de les administracions locals, de les
associacions de mares i pares d’alumnes (a partir d’ara AMPA) i d’entitats
sense ànim de lucre, per tal que s’hi duguin a terme activitats extraescolars.
7.2. Promoció de l’associació juvenil en l’àmbit estudiantil, especialment en els
nivells anteriors a la universitat, a través d’oferir suport perquè els joves
s’organitzin, afavorir la mediació en casos de conflictes amb els claustres o les
AMPA, proporcionar-los assessorament, etc.
7.3. Convenis amb entitats socials per a la utilització dels equipaments
informàtics dels centres educatius.
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8. Sensibilitzar els joves sobre els hàbits i patrons de mobilitat, per tal de
modificar-los i reduir-ne l’impacte negatiu sobre el medi ambient
Pressupost

2.003 €

Despesa

3.005 €

8.1. Desenvolupament d’un programa de sensibilització per a joves sobre:
- La reducció de la mobilitat supèrflua.
-

El canvi d’usos en la mobilitat obligada unimodal (vehicle privat) i la
intermodal (transport col·lectiu, tren, bicicleta i a peu)..

8.2. Inclusió dels joves en el debat social sobre el model de transport a les Illes
Balears, emmarcat en la difusió i participació dels objectius del Pla Director de
Transport Terrestre.
9. Potenciar l’educació ambiental dels joves de les Illes Balears sobre: aigua,
residus, energies renovables, biodiversitat (medi natural i gestió forestal),
alfabetització ambiental, etc.
Pressupost

54.759 €

Despesa 124.591 €

9.1. Potenciació de l’Aula Mòbil d’Educació Ambiental, de caire interinsular, per
a cobrir demandes de centres educatius, associacions de joves, setmanes
culturals, etc.
9.2. Elaboració de recursos didàctics i publicacions d’educació ambiental
orientades específicament a joves.
9.3. Ajuts a projectes i iniciatives d’educació ambiental desenvolupats per
associacions de joves.
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Esports
Pressupost

305.314 €

Despesa

1.145.713 €

Despesa

370.390 €

1. Potenciar l’esport per als joves
Pressupost

90.152 €

1.1. Augment dels recursos destinats al Programa de l’Esport per a l’Edat
Escolar, que ha de tenir com a resultat la millora les prestacions, la informació i
la participació dels joves.
2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius
Pressupost

57.096 €

Despesa

51.085 €

2.1. Desenvolupament d’un pla singular de subvencions per a la promoció dels
esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears.
2.2. Manteniment d’un 20% de les matrícules dels cursos que ofereix l’Escola
Balear de l’Esport.
2.3. Manteniment de l’oferta de cursos que ofereix l’Escola Balear de l’Esport i
oferta de nous cursos a Menorca i Eivissa.
3. Millorar el rendiment esportiu
Pressupost

13.823 €

Despesa

12.924 €

3.1. Augment, mitjançant un pla d’ajuts, de la presència d’esportistes noprofessionals de les Illes Balears en esdeveniments i competicions nacionals i
internacionals.
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes
Pressupost

144.243 €

Despesa

711.313 €

4.1. Renovació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de
Benestar Social i el Grup Iberia per aconseguir millorar els descomptes per
desplaçaments entre illes i de les Illes a la Península.
4.2. Aplicació d’un 25% de descompte, acumulable als descomptes per
resident, sobre tarifes per als vols interinsulars del Grup Iberia.
4.3. Aplicació del 40% de descompte, acumulable al descompte per resident,
sobre tarifes mini per als vols Illes Balears-Península-Canàries del Grup Iberia.
4.4. Aplicació del 20% de descompte, acumulable al descompte per resident,
sobre tarifes turista per als vols Illes Balears-Peninsula-Canaries del Grup
Iberia.
4.5. Pla d’ajuts per als desplaçaments interinsulars dels esportistes de les Illes
Balears amb motiu dels campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.
4.6. Pla d’ajuts per als desplaçaments dels esportistes de les Balears amb
motiu dels campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.
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Habitatge
Pressupost

3.725.273 €

Despesa

5.634.512 €

1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent
d’accés a l’habitatge
Pressupost

3.514.919 €

Despesa

3.014.076 €

1.1. Accions concretes d’informació mitjançant l’elaboració de publicacions,
plana web a Internet, xerrades i accions formatives dirigides tant als
informadors com als mediadors.
1.2. Iniciar la construcció de 270 habitatges de lloguer social per a joves a les
Illes Balears.
1.3. Establiment d’un sistema d’ajuts econòmics per a l’accés a l’habitatge en
règim de lloguer, amb prioritat sempre per a les rendes més baixes.
*1.4. Construcció de foyers (pas intermedi entre residències i pisos de lloguer).

Cada habitatge està plenament equipat però hi ha serveis i espais comuns.
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà)
Pressupost

186.314 €

Despesa

2.584.377 €

2.1. Informació i assessorament del procés d’adquisició i finançament.
2.2. Subvencions per a les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris,
fins a un màxim del 15% del cost.
2.3. Ajudes per a l’adquisició d’habitatges per a joves d’entre 18 i 35 anys (tant
per a nova construcció de protecció oficial com per a la ja construïda) per part
dels diversos nivells de les administracions públiques.
2.4. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.
2.5. Promoció del cooperativisme i d’altres formes que garanteixen l’accés a
l’habitatge digne a preu de cost com a sistema alternatiu d’accés a l’habitatge.
3. Dur a terme mesures d’acció positiva per facilitar la integració social dels
col·lectius de joves més desfavorits dins la nostra societat.
Pressupost

24.040 €

Despesa

36.060 €

3.1. Reserva d’una part de les promocions socials per a aquests col·lectius.
3.2. Subvencions per a l’adequació dels habitatges a les necessitats dels joves
discapacitats, en el cas de compra i de lloguer, sempre que es compti amb el
permís del propietari.
3.3. Subvencions per a pisos de transició.
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Informació i mediació
Pressupost

828.195 €

Despesa

792.734 €

1. Afavorir la coordinació dels recursos informatius per a joves
Pressupost

39.066 €

Despesa

12.020 €

1.1. Jornades de polítiques informatives per a joves.
1.2. Cursos multidisciplinaris de comunicació i informació jove per a tècnics
municipals.
2. Potenciar els serveis d’informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves
Pressupost

306.516 €

Despesa

316.132 €

2.1. Manteniment d’una estructura de centres d’informació d’acord amb les
diferents necessitats de cada illa.
2.2. Subvencions als serveis i punts d’informació jove.
2.3. Cursos de formació d’informadors juvenils
2.4. Manteniment de corresponsalies amb entitats socials per a la informació
jove.
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que
impliquin presa de decisions
Pressupost

105.177 €

Despesa

125.011 €

3.1. Assessoria jurídica.
3.2. Assessoria d’estudis i formació.
3.3. Assessoria laboral.
3.4. Assessoria d’autoocupació.
3.5. Assessoria d’habitatge.
3.6. Suport a la implantació de borses de treball i d’habitatge en els serveis
d’informació jove.
3.7 Assessoria de salut.
4. Augmentar el nivell de qualitat dels serveis d’informació jove
Pressupost

6.010 €

Despesa

4.1. Desenvolupament de criteris de qualitat dels serveis segons es recull a la
normativa
4.2. Avaluació de la qualitat dels serveis d’informació jove del Govern.
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5. Afavorir l’ús conscient de les noves tecnologies
Pressupost

18.030 €

Despesa

54.091 €

5.1. Ús gratuït d’Internet als centres d’informació jove.
5.2. Promoció de la plana web d’Infojove com a instrument de comunicació
entre els joves i per fer-los arribar tota la informació que els pugui interessar.
6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la
informació, una major capacitat de participació i una presa de decisions
conscient
Pressupost

269.253 €

Despesa

273.461 €

6.1. Edició i distribució d’un butlletí de difusió d’activitats i temes
d’associacionisme.
6.2. Edició d’una publicació d’informació sobre esdeveniments i actualitat
juvenil.
6.3. Edició i distribució d’una revista amb articles d’opinió i diàleg sobre
temàtica social.
6.4. Programació i emissió radiofònica per oferir informació d’actualitat de caire
institucional, cultural i d’interès per als joves.
7. Crear serveis de mediació juvenil als municipis
Pressupost

84.142 €

Despesa

12.020 €

7.1. Desenvolupament de serveis de mediació juvenil per tal d’acostar els
recursos existents als grups de joves, formals i no formals, dels diferents
municipis.
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Participació, associacionisme i cooperació
Pressupost

1.327.569 €

Despesa

1.018.701 €

1. Donar suport a la participació dels joves en organitzacions
Pressupost

60.101 €

Despesa

105.177 €

1.1. Proposta d’aprovació d’una llei de participació jove on es contempli:
- El marc general que permeti la participació activa dels joves en la vida
social i política.
- S’ampliïn les finalitats del Consell de la Joventut de les Illes Balears
(CJIB).
- Es reconegui la funció dels consells territorials
1.2. Suport a plataformes o consells d’associacions de joves, que els faciliti les
tasques de coordinació i informació, i se’ls reconegui com a interlocutors vàlids,
a fi de promoure la codecisió entre el món associatiu i l’Administració.
2. Reconèixer el CJIB com l’òrgan que promou l’associacionisme i la
participació jove i establir una línia de treball conjunta a l’hora de fer política
amb els joves i per als joves
Pressupost

Despesa

2.1. Proposta de modificació de la Llei de creació del CJIB.
2.2. Suport al desenvolupament de les funcions del CJIB.
3. Potenciar els espais de participació jove
Pressupost

60.101 €

Despesa

12.020 €

3.1. Creació d’espais de participació juvenil per a l’avaluació de necessitats i
coordinació d’iniciatives i programes per a joves.
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme
Pressupost

261.440 €

Despesa

186.312 €

4.1. Creació d’espais per a donar a conèixer l’associacionisme juvenil.
4.2. Campanyes de sensibilització que transmetin la importància que els joves
s’organitzin i s’associïn.
4.3. Formació per als responsables d’associacions juvenils: gestió d’entitats,
autoavaluació, acollida de joves, adequació de projectes.
4.4. Ajuts a les associacions juvenils perquè puguin realitzar les seves activitats
pròpies.
4.5. Jornades de debat sobre associacionisme i participació.
4.6. Estudis i publicacions relacionats amb temes d’associacionisme.
5. Afavorir l’intercanvi d’experiències de les associacions juvenils de les Illes
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amb les de les altres comunitats autònomes i d’Europa
Pressupost

60.101 €

Despesa

15.025 €

5.1. Ajuts tècnics i econòmics per a la realització de projectes de mobilitat
juvenil.
5.2. Creació de comissions tècniques de debat amb participació de les entitats
juvenils per a elaborar projectes.
5.3. Ajuts a entitats que treballin amb joves desfavorits per fer intercanvis
juvenils.
6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social
Pressupost

51.086 €

Despesa

43.200 €

6.1. Jornades de debat sobre voluntariat i cooperació.
6.2. Jornades de formació específica (Seminari de treball).
6.3. Suport documental a les entitats que treballen en la formació específica.
6.4. Creació d’àmbits de debat permanent que permetin l’encontre i el diàleg
entre les diferents entitats que treballen amb voluntaris i cooperants (cicles
d’estudis).
7. Donar suport a iniciatives i projectes de solidaritat i cooperació de joves i
col·lectius juvenils
Pressupost

126.213 €

Despesa

177.434 €

7.1. Suport als diferents estaments (consells insulars i ajuntaments) perquè
puguin propiciar l’assessorament per a la realització de projectes i/o iniciatives
de cooperació.
7.2. Beques d’investigació sobre la cooperació.
7.3. Beques per treballar a països del sud en projectes de cooperació com a
cooperants i/o voluntaris.
8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius sobre
la importància de la convivència intercultural en l’exercici de la ciutadania i la
participació democràtica
Pressupost

526.887 €

Despesa

342.657 €

8.1. Suport econòmic per a la realització de material d’educació intercultural en
qualsevol suport (material imprès, pàgina web, disc compacte, etc.).
8.2. Suport als centres educatius perquè puguin potenciar els valors de la
solidaritat, la interculturalitat i l’educació per a la pau i la cooperació.
8.3. Accions destinades a fomentar el coneixement cultural de les minories que
viuen a la nostra comunitat.
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8.4. Escola per a Joves Cooperants.
9. Promoure les activitats juvenils que fomentin els valors de la interculturalitat i
la convivència entre els pobles.
Pressupost

72.121 €

Despesa

37.805 €

9.1. Suport a programes i activitats realitzats per joves que promoguin els
valors de la convivència i l’enriquiment intercultural, així com el respecte als
drets humans.
9.2. Suport als intercanvis internacionals entre els joves de les Illes Balears i els
joves de països del sud que participin en projectes de cooperació.
10. Potenciar i crear espais d’encontre, de diàleg i d’investigació amb la
participació dels joves i associacions que treballen en la cooperació
Pressupost

108.182 €

Despesa

99.071 €

10.1. Organització de l’Escola d’Estiu per a la Solidaritat i la Cooperació.
10.2. Desenvolupament de la Mostra Solidària.
11. Donar participació als joves en el consens del disseny dels viaris del Pla de
Vials no-Motoritzats de les Illes Balears
Pressupost

668 €

Despesa

11.1. Inclusió de representants de les entitats de joves representatives, a cada
nivell territorial, en tots els òrgans de debat i formació per al consens sobre els
viaris del Pla de Vials no-Motoritzats de les Illes Balears
12. Potenciar la participació dels joves en les diverses actuacions de
l’Administració autonòmica orientades a l’educació ambiental
Pressupost

668 €

Despesa

12.1. Participació de col·lectius joves en el Fòrum d’Educació Ambiental de les
Illes Balears (de caire permanent), com a marc social ampli per a actuacions
intersectorials amb finalitats d’educació ambiental.
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Salut
Pressupost

704.086 €

Despesa

526.534 €

1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de
malalties
Pressupost

24.040 €

Despesa

1.1. Inclusió de mòduls d’educació i promoció de la salut en els cursos de
formació dels educadors i monitors de temps lliure.
1.2. Elaboració i distribució de materials de suport per a l’actuació dels
educadors a l’àmbit del lleure.
1.3. Suport a les activitats preventives de les entitats.
1.4. Promoció, entre les persones joves, de l’ús dels recursos del Sistema de
Salut i de Serveis Socials mitjançant els serveis d’informació juvenil.
2. Reforçar l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu
Pressupost

15.025 €

Despesa

16.227 €

2.1. Acord de col·laboració, dins l’any 2001, entre els sistemes educatiu i de
salut per tal de:
• Abordar la formació del professorat en matèria d’educació per a la salut
(prevenció de drogues, educació sexual, VIH/sida, hàbits alimentaris, etc.).
• Elaborar i distribuir materials de suport per a l’actuació del professorat.
• Obrir i mantenir un registre d’actuacions d’educació per a la salut en els
centres educatius.
• Establir un sistema de difusió d’activitats.
2.2. Elaboració de material pedagògic, amb l’establiment d’un acord amb
Educació per integrar la formació i la sensibilització en matèria de salut laboral i
prevenció de riscs laborals dirigits a ESO i FP.
3. Estimular comportaments i hàbits saludables en matèria alimentària
Pressupost

9.015 €

Despesa

3.1. Assessorament als menjadors juvenils per tal que ofereixin una dieta
equilibrada.
3.2. Supervisió de les dietes dels joves en les activitats de vacances
organitzades o patrocinades per la Direcció General de Joventut.
4. Fomentar un comportament sexual més segur
Pressupost

100.069 €

Despesa

209.331 €

4.1. Campanyes per fomentar relacions sexuals més segures i que eduquin el
jove en la reducció de riscs.
4.2. Campanyes específiques dirigides a dones joves sobre relacions sexuals
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segures.
4.3. Facilitar l’obtenció d’anticonceptius de barrera que protegeixen contra els
embarassos no desitjats i contra les infeccions, especialment en els grups més
vulnerables.
5. Fomentar el comportament de demanda d’assistència sanitària
Pressupost

24.040 €

Despesa

5.1. Campanyes sobre les malalties de transmissió sexual dirigides a grups
específics per donar-ne a conèixer els senyals d’alerta i les seves
manifestacions.
5.2. Campanyes de sensibilització entre la població que manifesta símptomes
de malalties de transmissió sexual o que sospita que s’ha infectat, perquè
sol·liciti atenció mèdica tan aviat com sigui possible.
5.3. Creació de serveis d’atenció als joves en matèria de sexualitat, malalties
de transmissió sexual i planificació familiar.
6. Potenciar l’educació sexual
Pressupost

6.010 €

Despesa

3.000 €

6.1. Oferiment a les entitats juvenils de programes per prevenir malalties de
transmissió sexual, embarassos i per a l’educació afectiva i sexual.
6.2. Programes escolars i comunitaris per oferir una educació sexual apropiada
als infants i adolescents abans de l’inici de l’activitat sexual.
6.3. Campanya d’informació per reduir els comportaments discriminadors
contra l’homosexualitat.
6.4. Proporcionar al professorat i als educadors de temps lliure la formació
necessària per introduir l’educació sexual en el seu àmbit.
6.5. Elaboració i distribució de materials de suport a l’actuació del professorat i
dels educadors de temps lliure.
7. Promoure campanyes d’informació sobre la infecció per VIH/sida i participarhi
Pressupost

45.076 €

Despesa

7.1. Manteniment i reforç de la informació sobre aspectes bàsics de la infecció
per VIH/sida, de les conductes que n’afavoreixen la transmissió i de les
mesures per evitar-les.
7.2. Promoció de conductes sexuals saludables i potenciació de l’ús del
preservatiu com a mesura de prevenció de la infecció per VIH/sida.
7.3. Sensibilització de la societat sobre la importància dels programes i les
mesures de prevenció de la infecció, especialment de les dirigides als
col·lectius més vulnerables.
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8. Donar suport a programes d’educació sobre la infecció VIH/sida
Pressupost

Despesa

3.000 €

8.1. Reforç de la informació adreçada als joves i als adolescents sobre el
VIH/sida i les malalties de transmissió sexual, els mecanismes de transmissió i
les mesures preventives.
8.2. Estímul de les intervencions de prevenció de la sida a l’àmbit escolar, en el
marc de l’educació per a la salut i l’educació en valors.
8.3. Augment de la coordinació entre les institucions i organitzacions públiques i
privades que duen a terme accions de prevenció de la sida entre els joves i els
adolescents.
9. Prevenir la difusió de la infecció VIH/sida
Pressupost

27.046 €

Despesa

48.649 €

9.1. Programes de reducció del risc d’infecció per VIH/sida entre els usuaris de
drogues per via parenteral. Programes que persegueixin canvis de
comportament en relació amb la via d’injecció, ús compartit de xeringues i
pràctiques sexuals.
9.2. Promoció del sexe segur entre els joves que tenen relacions bisexuals o
homosexuals i foment de l’ús del preservatiu.
9.3. Augment i millora de la coordinació amb les associacions de gais i
lesbianes en relació als programes que desenvolupen.
10. Col·laborar amb el Pla Autonòmic de Drogues
Pressupost

360.607 €

Despesa

180.304 €

10.1. Contribució a la implantació i la coordinació de la xarxa de prevenció i
d’atenció a les toxicomanies.
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de
temps lliure
Pressupost

15.025 €

Despesa

4.508 €

11.1. Inclusió de mòduls específics d’educació sobre drogues en la formació de
monitors i educadors.
11.2. Elaboració i difusió de materials de suport per a monitors i educadors.
11.3. Informació dels recursos específics per a la prevenció als educadors i als
monitors.
11.4. Elaboració i difusió de materials informatius per a la prevenció dels riscs
associats al consum de drogues i de consum amb garanties.
11.5. Promoció dels «Mussol-Bus» de cap de setmana als municipis i
mancomunitats.
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12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres
drogues
Pressupost

24.040 €

Despesa

13.435 €

12.1. Promoció del compliment de la legislació sobre la venda i la publicitat
d’alcohol i tabac a menors.
12.2. Establiment de mesures de limitació de l’ús de tabac, d’alcohol i d’altres
drogues a les instal·lacions i a les activitats per a joves.
12.3. Potenciació del consum de begudes alternatives a l’alcohol.
12.4. Campanyes per a la reducció de l’hàbit de fumar.
13. Facilitar la inserció dels joves consumidors de drogues
Pressupost

36.061 €

Despesa

36.061 €

13.1. Ajuts als centres d’acollida de joves en tractament per problemes familiars
o per manca greu de recursos.
13.2. Impuls a les activitats d’oci i temps lliure com a recurs per a la integració
dels joves que estan en procés de deshabituació.
14. Promoure campanyes per prevenir els accidents de trànsit
Pressupost

18.030 €

Despesa

12.020 €

14.1. Campanyes per informar sobre els accidents de trànsit i les seves causes.
14.2. Campanyes per millorar la seguretat vial amb el foment de
comportaments més segurs i que eduquin el jovent en la reducció de riscs.
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Serveis socials
Pressupost

990.468 €

1. Fomentar les
intergeneracionals
Pressupost

Despesa

actituds

i

experiències

2.024.991 €

favorables

a

les

relacions

Despesa

1.1. Desenvolupament d’acords entre els serveis socials i els serveis educatius
per donar suport a programes intergeneracionals als centres educatius.
1.2. Priorització dels projectes que plantegin activitats intergeneracionals a les
convocatòries d’ajuts públics.
1.3. Suport a l’elaboració de materials didàctics per desenvolupar projectes
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de
necessitat
Pressupost

265.247 €

Despesa

938.727 €

2.1. Suport als programes d’actuació social amb joves presos o expresos.
2.2. Aplicació de les mesures i actuacions judicials amb joves que han comès
delictes: treballs en benefici de la comunitat, llibertat vigilada, mediacions i
conciliacions, internaments.
2.3. Ajuts per a projectes d’integració social de joves.
2.4. Programa experimental d’informació, orientació i suport sociosanitari als
joves que exerceixen la prostitució.
2.5. Accés gratuït al Carnet Jove per a tots els joves en situació de necessitat.
3. Facilitar la plena integració i normalització dels joves amb discapacitats
Pressupost

6.010 €

Despesa

6.010 €

3.1. Programa d’assessorament i formació de monitors de temps lliure per
facilitar la integració de joves amb discapacitats en activitats normalitzades.
4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de
minories culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de polítiques
socials i culturals
Pressupost

92.155 €

Despesa

435.404 €

4.1. Informació i promoció de l’assistència dels immigrants joves a la xarxa
d’atenció primària municipal.
4.2. Col·laboració amb els serveis d’informació i orientació als immigrants per
tal d’acostar als joves immigrants els serveis i recursos específics.
4.3. Programa de mediadors per a la dinamització juvenil i per a la inserció
sociolaboral de joves gitanos en municipis amb més de cent empadronats.
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4.4. Formació d’educadors gitanos de temps lliure.
5. Facilitar l’accés als programes de Renda Mínima d’inserció (RMI) i promoure
l’accés als ajuts econòmics directes i indirectes.
Pressupost

210.354 €

Despesa

210.354 €

5.1. Modificació de la reglamentació autonòmica que regula l’RMI (Decret
36/1995, d’abril, pel qual es constitueix el Suport Transitori Comunitari), per
permetre-hi l’accés dels joves independitzats, des dels 18 anys.
5.2. Informació, adreçada a tots el mediadors, per a la normalització de l’accés
a l’RMI, basada en la formació de tot el personal dels serveis socials públics o
privats que l’han de facilitar.
5.3. Divulgació coordinada amb els consells insulars, per tal d’arribar a tots els
joves en situació de necessitat que puguin accedir a l’RMI.
6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i
d’orientació
Pressupost

399.673 €

Despesa

351.861 €

6.1. Programa pilot d’assessorament i formació de famílies amb joves en
situacions de conflicte i/o necessitat.
6.2. Programa pilot de suport a famílies amb joves en situacions especials de
dificultat, mitjançant educadors familiars en el marc dels programes d’ajuda a
domicili.
7. Desenvolupar programes d’abordatge del conflicte, mediació i reconeixement
de drets
Pressupost

17.029 €

Despesa

82.634 €

7.1. Programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil
(àmbits territorials i centres educatius).
7.2. Formació de mediadors del conflicte juvenil.
7.3. Participació en els espais de discussió interdepartamentals d’intercanvi
d’experiències.
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Treball i formació
Pressupost

1.736.212 €

Despesa

4.444.966 €

1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació
dels joves
Pressupost

90.152 €

Despesa

666.969 €

1.1. Ajuts per fomentar la utilització del contracte estable a domicili.
1.2. Ajuts per a la contractació estable en els nous filons d’ocupació.
1.3. Ajuts per a la contractació estable com a conseqüència de l’eliminació
d’hores extraordinàries o per reducció de jornada.
1.4. Ajuts per a la contractació per substituir les absències a les empreses
(maternitat, estudis, excedències, etc.).
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves
Pressupost

926.949 €

Despesa

3.365.871 €

2.1. Lluita contra l’atur juvenil intermitent mitjançant:
- Ajuts per fomentar el contracte de relleu amb l’objectiu de promoure un
procediment que permeti conjugar una jubilació progressiva amb la
incorporació de joves al mercat laboral.
- Borses de treball específiques per a joves, coordinades a nivell autonòmic,
per a la implantació de les quals les Oficines d’Informació Juvenil assumeixin
tasques informatives i de seguiment, si no es disposa d’organismes
especialitzats.
2.2. Prevenció de l’atur de llarga durada entre els joves de 16 a 30 anys,
mitjançant un programa específic de seguiment i d’assessorament per a joves
en atur continuat superior als 12 mesos.
2.3. Ajuts per a la creació d’empreses socials (cooperatives, societats laborals,
empreses d’iniciativa social).
2.4. Ajudes per a la primera instal·lació a joves agricultors en el marc del
Programa d’Incorporació de Joves Agricultors.
2.5. Suport per a facilitar la transició de l’escola a la vida laboral.
2.6. Potenciació de les fórmules de formació bàsica i ocupacional en
alternança.
2.7. Establiment de sistemes de coordinació entre les diverses administracions
per al desenvolupament de plans d’àmbit territorial d’inserció sociolaboral de
joves.
2.8. Suport tècnic i econòmic als ens locals, de menys de 10.000 habitants, que
potenciïn experiències d’ocupació.
2.9. Formació de mediadors per a l’ocupació, agents per a la inserció
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sociolaboral dels joves, mitjançant cursos específics per als monitors de temps
lliure, treballadors i educadors.
2.10. Campanyes de difusió i informació per als joves sobre la creació
d’empreses d’economia social (cooperatives, societats laborals, empreses
d’iniciativa social).
2.11. Ajuts tècnics i econòmics per al foment del cooperativisme juvenil.
3. Donar suport a la Integració laboral de les persones amb dificultats especials
Pressupost

96.162 €

Despesa

3.1. Suport a immigrants joves.
3.2. Suport a joves discapacitats.
3.3. Suport a persones recluses i exrecluses.
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors
Pressupost

328.754 €

Despesa

382.076 €

4.1. Assessorament jurídic en els punts i centres d’informació juvenils per a la
creació i la gestió d’empreses.
4.2. Elaboració d’un estudi sobre la viabilitat dels nous filons d’ocupació a les
Illes Balears i divulgar-lo entre les administracions locals, empreses d’economia
social, etc.
4.3. Accions formatives teòriques i pràctiques per facilitar l’autoocupació
adreçades a joves.
4.4. Ajuts per a despeses inicials per posar en funcionament l’empresa.
4.5. Tutoria d’iniciatives emprenedores per a l’ocupació gestionades per joves
mitjançant una intensa coordinació amb els serveis integrats per a l’ocupació
existents a les Illes Balears.
4.6. Convocatòria de premis de nous projectes o idees empresarials, com a
eina de suport econòmic i de difusió dels projectes, les empreses i els creadors.
4.7. Programa de desenvolupament de vivers d’empresa o incubadora per a
acollir els projectes empresarials de caràcter innovador.
5. Fomentar la igualtat d’oportunitats i estimular les polítiques d’acció positiva
envers el col·lectiu de dones joves
Pressupost

112.690 €

Despesa

30.050 €

5.1. Ajuts per a la contractació de dones en llocs de feina i nivells en els quals
es troben subrepresentades.
5.2. Campanyes informatives per facilitar l’accés de les dones joves al mercat
laboral.
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6. Sensibilitzar, fer de mediadors i informar sobre els processos d’inserció
sociolaboral
Pressupost

109.384 €

Despesa

6.1.Formació i assessorament als informadors i als mediadors juvenils en
temes d’ocupació.
6.2. Campanya d’informació als joves i als empresaris sobre les mesures
d’acció positiva en la contractació de joves.
7.Prevenir el accidents de treball dins l’àmbit juvenil
Pressupost

63.106 €

Despesa

7.1. Accions informatives i de sensibilització als instituts i a les entitats juvenils
sobre la prevenció de riscs laborals.
7.2. Formació dels mediadors juvenils en matèria de salut laboral i de prevenció
de riscs.
7.3. Mesures d’inspecció que afavoreixin el compliment de la Llei de prevenció
de riscs laborals.
8. Potenciar que els joves coneguin la importància dels agents socials en les
relacions laborals i afavorir que la informació juvenil arribi al jove treballador
Pressupost

9.015 €

Despesa

8.1. Actuacions per donar a conèixer els sindicats i les associacions
empresarials dins l’àmbit juvenil.
8.2. Formació de corresponsals en informació juvenil per arribar al jove
treballador.

Total Pressuposts prevists i reals

19.043.862 €

25.472.294 €
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4. Descripció de mesures
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament

Mesura:
1.1. Programa Cultural Jove: certàmens culturals.

Descripció:
El Programa Cultural Art Jove és una mesura de la Direcció General de Joventut destinada a
impulsar la participació en l’àmbit cultural de tots els joves de les Illes Balears. Cerca fomentar
i estimular la creativitat dels joves artistes, alhora que promoure i difondre les obres dels joves
creadors dins les àrees de les arts i del món cultural en general. Durant l’any 2002, el
programa va tenir un increment, en termes d’inscripcions, del 80 % respecte a l’edició anterior.
L’altra novetat important a l’any 2002 va ser l’edició i publicacions de reculls de les obres
guanyadores i finalistes de les diverses modalitats.
El programa cultural Art Jove va dirigit a joves no-professionals, nascuts o residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Fomentar i potenciar la creativitat artística a l’àmbit juvenil de la nostra comunitat
autònoma, mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres.
Fomentar la participació i la descentralització mitjançant la celebració de semifinals a cada
una de les tres illes.
Implicar dins el món de la cultura i de l’art no només els joves, sinó també diversos
departaments del Govern de les Illes Balears, cosa que fa possible la participació i
coordinació interdepartamental.
Promocionar els novells creadors a dins totes les àrees de les arts.
Proporcionar i contribuir a la promoció i a la difusió de les obres dels joves artistes,
mitjançant la realització del Programa Itinerant Art Jove i l’edició de catàlegs, discs
compactes, reculls literaris, etc.

ACTIVITATS REALITZADES
S’han desenvolupat un total de 10 certàmens que engloben 23 modalitats:
•
•
•
•
•
•

Certamen d’Arts Plàstiques amb les modalitats de pintura i escultura/instal·lació
Certamen de Fotografia
Certamen de Còmic
Certamen de Literatura amb les modalitats de poesia, relat i article en català i en castellà
Certamen d’Arquitectura
Certamen de Disseny amb les modalitats de disseny gràfic, disseny per a l’hàbitat i disseny
de moda i complements
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• Certamen de Música Jove Contemporània amb les modalitats de pop rock, noves
tendències, cantautor i música ètnica
• Certamen de Música per a Joves Intèrprets amb les modalitats de solistes i grups de
cambra
• Certamen de Música per a Joves Compositors
• Certamen de Vídeo amb les modalitats de videocreació i curtmetratge

DESENVOLUPAMENT
1. Convocatòries de certàmens i mostres.
2. Selecció d’artistes i obres, espais expositius, institucions i entitats col·laboradores i
membres del jurat.
3. Certàmens: realització d’exposicions, concerts i diverses activitats.
4. Posada en pràctica del Programa Itinerant Art Jove.
5. Edició de suports físics per als guanyadors de cada modalitat.
6. Acte de cloenda i lliurament de premis.
1.- Convocatòria de certàmens i mostres:
Per a la convocatòria es varen editar 7.000 fulletons amb el contingut de les bases de les
diverses activitats convocades i es varen distribuir als següents punts:
• ajuntaments
• punts d’informació juvenil
• fires i altres
• entitats juvenils
• instituts i centres de Formació
• participants d’anys anteriors
• entitats culturals i centres d’ensenyament
El període d’inscripcions va romandre obert de l’1 de febrer al 15 de març i amb els
següents resultats:
ESTUDI COMPARATIU ENTRE L’ANY 2001 I L’ANY 2002 DES DEL PUNT DE VISTA DE
LA PARTICIPACIÓ
El total de persones inscrites a la convocatòria del 2002 ha estat de 521, que han
formalitzat un total de 612 inscripcions al conjunt de les Illes Balears.
El nombre total de participants a aquesta convocatòria ha estat de 1026 persones
A la convocatòria de l’any 2001 la participació va tenir els següents resultats: es varen
inscriure un total de 367 persones, que varen formalitzar 427 inscripcions. El programa va
coordinar un total de 760 participants.
A la convocatòria de l’any 2000 es varen inscriure 480 persones que varen formalitzar 587
inscripcions.
Per illes:
Illa
MALLORCA
PITIÜSES
MENORCA
TOTAL

Persones inscrites 2001
289
52
26
367

Persones inscrites 2002
418
63
40
521

Variació
Increment del 44,63%
Increment del 21%
Increment del 53,84%
Increment del 41.96%
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2.- Selecció d’artistes i obres, espais expositius, institucions i entitats col·laboradores i
membres del Jurat
Un cop finalitzat el període d’inscripcions, es varen dur a terme les fases de selecció prèvia
dels diferents certàmens i una semifinal de fotografia que es celebrà a la UIB coincidint amb el
dia d’Europa.
Pel que fa a la resta de Certàmens, es celebrà directament una fase final.

JURAT
Han participat dins les 23 modalitats previstes al programa cultural Art Jove 2002 un total de
60 personalitats relacionades amb el món de la cultura, l’educació i les arts, com a
membres dels diversos jurats.
ESPAIS EXPOSITIUS I INSTITUCIONS COL·LABORADORES
Així mateix, el desenvolupament del Programa Cultural Art Jove ha implicat la col·laboració i
coordinació amb nombroses institucions i entitats (fundacions, associacions…), com són:
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, Direcció General de Cultura de la Conselleria
d’Educació i Cultura, Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, Institut Balear d’Habitatge, Institut Balear d’Innovació
Empresarial, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Consell Insular de Menorca,
Conselleria de Cultura, Joventut i Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
Departament de Cultura del Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Ajuntament d’Eivissa,
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Ajuntament de Maó, Ajuntament de Campos,
Ajuntament d’Andratx, Casal Balaguer, Casal Solleric, UIB, Centre de Cultura Sa Nostra,
Associació Artífex Cultural, Teatre municipal de Maó, Associació d’Amics i Víctimes del
Còmic, Fundació ACA, centre cultural Costa Nord, auditori Sa Màniga de Cala millor, Espai
Ramon Llull, Centre Cultural de l’Ajuntament de Felanitx, Teatre Municipal de Palma.
3.- Certàmens: Realització d’exposicions, concerts i diferents activitats
S’han realitzar un total de 4 exposicions (finals dels certàmens d’Arts Plàstiques, Fotografia,
Còmic, Disseny i Arquitectura), 4 concerts a les finals de Música Jove Contemporània, 2
audicions de Música per a Joves Intèrprets, una passarel·la de moda, dues jornades de
projecció de vídeo i un acte literari pel Certamen de Literatura .
FINALS
Modalitat
Literatura
Joves Intèrprets
Vídeo
Arts Plàstiques
Cantautor
Fotografia i Còmic
Pop rock
Noves tendències
Música ètnica
Arquitectura

Final
Mallorca
Menorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Mallorca
Eivissa
Mallorca
Mallorca
Mallorca

Dates
30 de maig
14 i 15 de juny
25 i 27 de juny
11/07 al 4/08
20/07
6/08 al 31/08
10/08
15/08
15/08
10/09

Disseny
Acte de Cloenda

Mallorca
Mallorca

12/09 al 29/09
21/11

Lloc
Centre Cultural Sa Nostra de Palma
Teatre Principal de Maó
Centre Cultural Sa Nostra de Palma
Casal Balaguer
Parc de la Mar
Casal Balaguer
Parc reina Sofia
Parc de la Mar
Parc de la Mar
Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge
Casal Solleric
Conservatori Superior de Música i
Dansa

5. Edició de suports físics amb els guanyadors de cada modalitat
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El dia de l’acte de cloenda es varen presentar públicament els suports físics editats fins ara.
Aquests recullen la feina dels guanyadors del certàmens de Música Jove Contemporània, de
Música per a Joves Intèrprets, de Literatura, de Còmic i de Disseny. S’han editat 1000
exemplars de cada suport. Actualment s’està treballant en la difusió d’aquests suports en les
institucions, fundacions, empreses, etc. oportunes en funció del contingut específic de cada
recull. El dia 16 de gener s’inaugurà, a l’espai Ramon Llull, una exposició amb els guanyadors
dels certàmens d’Àrts Plàstiques, en les modalitats de Pintura i escultura/instal·lació, i de
Fotografia. D’aquesta exposició, organitzada per la Direcció General de Cultura de la
Conselleria d’Educació i cultura, se n’elaborà un catàleg. Finalment, també es va filmar un
videoresum de totes les activitats i actuacions que s’han desenvolupat al programa al llarg de
l’any i que s’exhibí al Conservatori Superior de Música i Dansa coincidint amb l’acte de
cloenda i lliurament de premis el passat 21 de novembre. En aquell acte, també es va poder
gaudir de l’actuació del saxofonista Xavier Bonet i del grup percussionista Percussi o no,
guanyadors del Certamen de Música per a Joves Intèrprets en les modalitats de solistes i
grups de cambra respectivament.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
177.298,57 €

Despesa:

210.354,24 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.2. Programa Cultural Jove: Programa Itinerant.

Descripció:
El Programa Itinerant ha experimentat una evolució significativa durant les edicions de
2001 i 2002 respecte de plantejaments d’anys anteriors. Aquesta evolució és deguda
al gran increment en el nombre de participants i en el de certàmens convocats.
D’altra banda, no es consideraven prou eficients les actuacions del programa des del
punt de vista de la repercussió mediàtica, en l’àmbit cultural de cada municipi i en el
grau de satisfacció/utilitat per al jove participant al Programa Itinerant. Així doncs, la
descentralització que era, també, un dels objectius perseguits, es va concretar en la
celebració de semifinals i finals descentralitzades.
S’han dut a terme actuacions puntuals amb grups i obres guanyadores, però sempre
emmarcades dins esdeveniments ja organitzats: fires, mostres, etc.
4.- Realització del Programa Itinerant Art Jove a partir dels seleccionats
DATA LLOC
POBLACIÓ
27/04 i Fira del disc (IFEBAL) Palma
28/04
09/05
Dia d’Europa a la UIB Palma

ACTIVITAT
GRUP/ MODALITAT
Programa Itinerant de Música NO CHILDREN, FLYING
Jove Contemporània
DOG, VICENTE MARCE
Programa Itinerant de Música NO CHILDREN, FLYING
Jove Contemporània
DOG, VICENTE MARCE
27/06
Final de vídeo a Sa Palma
Programa Itinerant de Música VICENTE MARCE
Nostra
Jove Contemporània
20/07
Parc de la Mar
Palma
Final de la modalitat de Grups
finalistes
cantautor
CANTAUTOR
15/08
Parc de la Mar
Palma
Final de la modalitat de VICENTE
MARCE
i
música
ètnica
i
noves NEO TOKIO
tendències
06/09
Festes patronals
Marratxí
Programa Itinerant de Música DAVID THOMAS
Jove Contemporània
25/08
Centre Cultural de Felanitx
Mostra dels guanyadors del Guanyadors de Vídeo
Felanitx
Certamen de Vídeo
07/09
Costa Nord
Valldemossa Mostra de guanyadors d’Art NO
CHILDREN,
Jove 2002
GENIVA,
ALADROK,
DAVID THOMAS
09/09al Punta del Molí
Sant Antoni Programa Itinerant de Còmic Finalistes
19/09
de Portmany
21/09
Sa Màniga
Cala Millor
Programa Itinerant Joves PERCUSSIONO
Intèrprets
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21/09
Sa Maniga
16/10 al Auditòrium
27/10
29/11
Fundació ACA
15/11al Claustre del Carme
29/11
13/12
Fundació ACA

Cala Millor
Campos
Búger
Maó
Búger

13/12

Ajuntament d’Andratx Andratx

14/12

Fundació ACA

Búger

20/12

Fundació ACA

Búger

Trio METAL
de Finalistes

Programa
Itinerant
Disseny Gràfic
Programa Itinerant Joves PERCUSSIONO
Intèrprets
Programa
Itinerant
de Finalistes
Fotografia
Programa Itinerant Joves TRIO METAL i Marta
Intèrprets
Rambla
Arts Plàstiques, Fotografia i Finalistes
Còmic
Programa Itinerant Joves TRIPTIC i Maria del
Intèrprets
Hoyo
Programa Itinerant Joves Duet
GANDARBA
i
Intèrprets
Xavier Bonet

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
22.537,95 €

Despesa:

21.035,42 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.3. Programa Cultural Jove: ajuts per a activitats culturals i artístiques
col·lectives (concerts, manifestacions culturals, dansa, xerrades, etc.).

Descripció:
Entre d’altres actuacions, la Direcció General de Cultura donà suport a l’organització i
coordinació a l’Espai Ramon Llull de l’exposició dels guanyadors dels certàmens d’Arts
Plàstiques i Fotografia d’Art Jove 2002, així com a l’edició del catàleg de l’exposició.
Es destinà una part de la partida (1.500.000 PTA) a fer possible la mobilitat dels joves que
participaren al programa cultural Art Jove de la Direcció General de Joventut.

D’altra banda, la Direcció General de Joventut va col·laborar en les següents activitats
culturals i artístiques: «Rock amb llengua», organitzat per Joves de Mallorca per la
Llengua; «Per amor a l’art»; «Trobada de clowns» a Sant Josep; Fira del disc; Festival
de Jazz de Menorca; Casa del Cactus a Binissalem; Congrés de joves escriptors;
Associació Cultural de Músics per la Llengua; Confederació Cultural de CCOO; còmic
Coma de Recerca Pruaga.

Responsable
Direcció General de Cultura
Direcció General de Joventut

Previst 2002
60.101,21 €
30.050,61 €

Despesa:

42.070,85 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.4. Intercanvis i promoció de joves artistes, tant a les Illes com a la Península i
l’estranger.

Descripció:
La Conselleria d’Educació i Cultura, mitjançant la Direcció General de Cultura i el COFUC,
concedeix ajuts a l’activitat exterior per a creadors, intèrprets, entitats, associacions i agents
culturals de les Illes Balears, destinats a la dotació de part de les despeses d’estada, de
desplaçament i de transport de materials ocasionades pel fet de la insularitat.
Els ajuts es concedeixen segons els criteris següents:
–Segons l’interès cultural de l’activitat.
–Segons si l’activitat es deriva d’un acord d’intercanvi cultural.
–Segons si l’activitat s’emmarca en esdeveniments amb una incidència social i cultural clara.
–Segons si les persones sol·licitants desenvolupen la seva activitat en el marc dels objectius
de la Direcció General de Cultura.
–Segons el grau de rendibilitat econòmica i social de l’activitat.
–Segons la quantia del dèficit previst.
–Segons l’experiència, l’estabilitat i els resultats culturals de la persona sol·licitant.
Persones beneficiàries: creadors, intèrprets, entitats i associacions i agents culturals de les
Illes Balears.
Termini de presentació de sol·licituds: és obert de gener a octubre de cada any.

Responsable
Direcció General de Cultura
Despesa:

76.484 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.5. Desenvolupament d’activitats que afavoreixin l’accés i difusió de diverses
àrees relacionades amb el patrimoni cultural de les Illes Balears.

Descripció:
La Conselleria d’Educació i Cultura a través de la Direcció General de Cultura
desenvolupa el programa «Viu la cultura», que suposa una oferta cultural ben diversa,
adreçada a tots els centres escolars de les Illes Balears. L’objectiu de la proposta
consisteix a apropar tots els escolars al món de la cultura, entès en el sentit més
ampli, on té cabuda l’art, la història, la música, el teatre, la cultura popular i tantes
altres manifestacions culturals de les nostres illes.
Es pretén fer arribar als alumnes, a més del coneixement dels nostre patrimoni
historicoartístic, la nostra realitat cultural, amb l’ajut i la col·laboració de creadors,
intèrprets, artistes, espais expositius, museus i centres culturals.
Al 2002 s’han continuat introduint nous elements per millorar el programa i s’ha
elaborat un programa específic per illes, segons els interessos, les prioritats i els
moviments culturals de cada una de les illes Balears.
Activitats i nombre d’alumnes participants en actuacions de l’àrea d’història, art i
ciències socials:
- Museu de Mallorca: 3006 alumnes
- Museu Etnològic de Muro: 213 alumnes
- Museu Arqueològic de Son Fornés: 686 alumnes
- Casa Museu de Dionís Bennàssar:
- Ciutat romana de Pol·lèntia: 3.239 alumnes
- Art i juguetes a Can Planes: 2.389 alumnes
- Casa de Cultura: 283 alumnes
- Tallers d’història: 242 alumnes
- Museu de Menorca: 1.197 alumnes
- Pedreres de s’Hostal: 80 alumnes
- Tallers de llocs i construccions rurals: 40 alumnes
- Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera: 2.503 alumnes
- Dotació a centres culturals i monitors

Activitats i nombre d’alumnes participants en actuacions de l’àrea de ciència i medi
ambient:
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- «Els anys elèctrics: 100 anys d’electricitat a Mallorca»
- Museu Balear de Ciències Socials i Jardí Botànic de Sóller: 4.406 alumnes
- Natura Parc

Responsable
Direcció General de Cultura
Despesa:

Previst 2002
90.151,82 €
95.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.6. Foment de la lectura entre els nins i els joves.

Descripció:
Mesura emmarcada dins el programa «Viu la cultura» de la Direcció General de
Cultura (vegeu la mesura 1.5 d’aquesta àrea).
Activitats i nombre d’alumnes participants en actuacions de l’àrea de literatura:
- «L’odissea de llegir»: 94 centres
- «Fes biblioteca»: 174 centres escolars, més 40 ajuntaments i altres institucions.
- «Llengües, univers en perill»: 3.186 alumnes
- Biblioteca Pública de Mallorca: 283 alumnes
- Conferència de J. Sanchís Sinisterra: 584 alumnes i 25 vídeos a centres escolars.

Responsable
Direcció General de Cultura
Despesa:

Previst 2002
60.101,21 €
45.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.7. Suport de les activitats enfocades a la promoció de la música entre els
joves.

Descripció:
Mesura emmarcada dins el programa «Viu la cultura» de la Direcció General de
Cultura (vegeu la mesura 1.5 d’aquesta àrea).
Activitats i nombre d’alumnes participants en actuacions de l’àrea de música i cultura
popular:
- Fonoteca Pública de Mallorca: 283 alumnes.
- Conferència i concert «Compondre i cantar a les Illes Balears»: 430 alumnes.
- Conferència i concert «De l’esclavatge al jazz»: 1.520 alumnes.
- Concert «Sona el cos»: 1.106 alumnes.
- Concert «La percussió, un viatge a través de la història»: 800 alumnes.
- «Iniciació a la música de Bach al segle XXI».
- Concerts del Conservatori: 20 concerts a centres.
- «Descobreix els instruments populars»: 2.641 alumnes.
- Seminari sobre tècniques de glosat.
- «Jazz didàctic»: 332 alumnes.
- Concert de percussió: 631 alumnes.
- Tallers de glosat i cançons populars: 428 alumnes.
- «Jocs i esports populars»: 270 alumnes.

Responsable
Direcció General de Cultura
Despesa:

Previst 2002
30.050,61 €
50.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
1. Potenciar i donar suport a la creativitat i la innovació dels joves, tant individualment
com col·lectivament.

Mesura:
1.8. Programa d’activitats teatrals fetes per joves.

Descripció:
Mesura emmarcada dins el programa «Viu la cultura» de la Direcció General de
Cultura (vegeu la mesura 1.5 d’aquesta àrea).
Activitats i nombre d’alumnes participants en actuacions de l’àrea de teatre i dansa:
- Circuit Escolar de Tallers de Teatre (CETT): 762 alumnes
- «El meu petit espectacle»: 1.231 alumnes
- «Rondines»: 884 alumnes
- «Estimada Marta»: 2.360 alumnes
- «L’homenet i el despistat»: 325 alumnes
- Tallers de teatre: 210 alumnes
- «Brossa als ulls»: 614 alumnes
- «Conèixer el teatre del Mar»: 370 alumnes
- «Conèixer el teatre municipal de Manacor»
- Llibres per als tallers de teatre
- Fons de materials teatrals de préstec: 13 centres
- «La terra i en Bep»: 248 alumnes
- «Tragèdies i comèdies de Don Abili a l’Olimp»: 484 alumnes

Responsable
Direcció General de Cultura
Despesa:

Previst 2002
15.025,30 €
36.200 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.1. Jornades de representants d’associacions juvenils de temps lliure.

Descripció:
La Direcció General de Joventut col·laborà, juntament amb l’Ajuntament des Castell,
amb la IV Trobada de Representants d’Entitats Juvenils del Triangle Jove, que es va
dur a terme as Castell del 25 al 27 d’octubre de 2002.
El Triangle Jove neix l’any 1999 fruit de la signatura d’un protocol de col·laboració
entre el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, el Consell de la Joventut
de les Illes Balears i el Consell Nacional de Catalunya.
La IV Trobada portà per títol «Participació social per a la sostenibilitat», amb la triple
vessant de la formació, el debat i el coneixement mutu.

D’altra banda, la Direcció General de Joventut col·laborà en l’organització de diverses
jornades organitzades per associacions o entitats diverses:
Associació del barri i APA Josep Ma. Llompart
Trobada de monitors d’Amiticia
Jornades dels Joves de l’Associació de Veïns del Rafal Nou
Finalment, cal assenyalar que es va donar suport a l’inici de la preparació del Congrés
de Joventut.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
57.096,15 €

Despesa:

12.020,24 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.2. Cursos d’informadors juvenils per a la informació i gestió de temps lliure.

Descripció:
No n’hi ha hagut durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.3. Cursos per a monitors i/o educadors socials per a la gestió i l’actualització
del temps lliure dels joves desfavorits.

Descripció:
Vegeu la mesura 3.1. de l’àrea de serveis socials.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.4. Jornades sobre polítiques de temps lliure per a joves.

Descripció:
La Direcció General de Joventut ha col·laborat amb els següents encontres:
Federació d’Escoltes dels Països Catalans
Constitució de Federacions d’Associacions Juvenils Laiques i Progressistes
Jornades de Treball de l’Escola d’Esplai.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.5. Cursos subvencionats per fomentar la gestió correcta de les associacions.

Descripció:
No n’hi ha hagut durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
2. Potenciar la participació dels joves en tots els processos de temps lliure,
especialment en aquells que hi tinguin a veure.

Mesura:
2.6. Ajuts a les escoles de temps lliure com a responsables de la formació dels
professionals de temps lliure.

Descripció:
Regulada per Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es convoquen les
subvencions en matèria d’escoles de formació d’educadors de temps lliure per a l’any 2002.

Objecte:
•

Modalitat A: Manteniment, funcionament i activitats habituals de les escoles de
temps lliure.
El concepte de manteniment inclou les despeses corrents en béns i serveis derivats
del local, així com subministraments, material d’oficina, telèfon, correu i d’altres de
semblants. En el concepte de funcionament i realització d’activitats habituals
s’inclouen les despeses del desenvolupament de les activitats pròpies i habituals de
l’escola, les del personal no-docent, les de les reunions dels òrgans de govern, les de
difusió, informació, orientació i assessorament adreçats als seus alumnes, així com
les originades per la pertinença a òrgans nacionals o internacionals.

•

Modalitat B: Cursos de formació de monitors i de directors d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil, cursos d’especialització, seminaris i reciclatge de monitors i
directors durant el curs 2001-2002, d’aquells regulats pel Decret 16/1984, de 23 de
febrer i per l’Ordre del conseller adjunt a la Presidència de 14 de març de 1990,
modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència de 13 de març de 1998.

Relació de beneficiaris
EXPEDIENT

6
13
23
38
42

SOL·LICITANT

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

CENTRE
VINCULAT/PROJECTE

Manteniment
2002
Fundació Diocesana Isidor Macabich
Manteniment
2002
Associació
Diocesana
d’Escoltisme. Manteniment
Escoltes de Menorca
2002
Escola de Formació del Professorat Manteniment
Alberta Giménez
2002
Escola d’Esplai
Manteniment

EUROS

curs 2001- 2.106,00
curs 2001- 2.106,00
curs 2001- 2.106,00
curs 2001- 972,00
curs 2001- 8.019,00
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43
44
45
62
272
273
274
275
276
277
278
279
280

2002
Escola d’Educadors de Temps Lliure Manteniment
Portus Magnus
2002
Creu Roja
Manteniment
2002
Centre d’Estudis de l’Esplai
Manteniment
2002
Escola d’Animadors de Temps Lliure Manteniment
s’Estaló
2002
Fundació Diocesana Isidor Macabich
Activitats
2001/2002
Escola de Formació del Professorat Activitats
Alberta Giménez
2001/2002
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca Activitats
2001/2002
Escola d’Educadors de Temps Lliure Activitats
Portus Magnus
2001/2002
Associació
Diocesana
d’Escoltisme. Activitats
Escoltes de Menorca
2001/2002
Centre d’Estudis de l’Esplai
Activitats
2001/2002
Escola d’Esplai
Activitats
2001/2002
Escola d’Animadors de Temps Lliure Activitats
s’Estaló
2001/2002
Creu Roja
Activitats
2001/2002
Total
Mitjana

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
0€

Despesa:

39.065,79 €

curs 2001- 1.296,00
curs 2001- 1.701,00
curs 2001- 5.427,00
curs 2001- 1.620,00
formatives 1.252,44
formatives 1.341,90
formatives 1.073,52
formatives 421,74
formatives 594,27
formatives 2.210,94
formatives 4.313,25
formatives 830,70
formatives 1.674,18
39.065,94
2.170,33

€
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
3. Fomentar la igualtat d’oportunitats en tots els processos de temps lliure.

Mesura:
3.1. Programa de beques per potenciar la participació dels joves desfavorits en
les activitats de temps lliure de caràcter general.

Descripció:
D’acord amb el que s’assenyala al Programa d’Activitats de Vacances d’Estiu, que
edita anualment la Direcció General de Joventut, els membres de les famílies amb
recursos econòmics limitats poden disposar d’exempció o reducció de preus si ho
sol·liciten prèviament.
Així mateix, la Direcció General de Joventut subvenciona la participació en les
activitats de temps lliure que duu a terme de joves desfavorits que ho sol·liciten i que
provenen d’algun centre o institució. Així mateix es posen els mitjans necessaris
perquè els joves que tenen alguna necessitat especial puguin participar a les
activitats.
S’han convocat 100 ajudes per a participar a les activitats de temps lliure
(campaments, camps d’aprenentatge, camps de treball...), de les quals se n’han
sol·licitat 42 i se n’han concedit 41.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
9.015,18 €
3.993,07 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
3. Fomentar la igualtat d’oportunitats en tots els processos de temps lliure.

Mesura:
3.2. Acostament de la creació cultural jove als col·lectius més desafavorits.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors.

Mesura:
4.1. Posada en marxa d’un programa de consum sostenible per a joves per tal
de potenciar un canvi positiu de patrons de consum.

Descripció:
A l’any 2002 ha sortit a llum la Revista Qüestions de consum, editada per la Direcció General de
Consum i que pretén apropar aquelles informacions necessàries per avançar amb major consciència
pels camins del consum responsable, del consum saludable, del consum segur, del consum implicat en
la sostenibilitat ambiental. És una revista destinada, a la vegada, a afavorir la defensa dels drets dels
consumidors i usuaris de les Illes. La revista té una secció fixa sobre consum jove.
D’altra banda, la Direcció General de Consum promou anualment el Fòrum Balear de Consum
Sostenible, que va néixer l’any 2000 i que vol fomentar pràctiques de consum responsable i que vol
donar resposta a la presa de consciència i fomentar, entre els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, pràctiques de consum més responsable. També vol ser un espai de reflexió, intercanvi
d’experiències i informació. A més, es pretén crear un debat permanent sobre el consum.
Al 2002 es varen dur a terme les III Jornades del Fòrum Balear de Consum Sostenible.
La Direcció General de Consum també té una línia de subvencions que pretén fomentar les
organitzacions de consumidors i usuaris, cosa que és deure de tot poder públic, tal i com recull l’article
51 de la Constitució espanyola. Així doncs, els ajuts es regulen per Resolució de la consellera de Salut
i Consum de 14 de febrer de 2002, per la qual s’aprova la convocatòria de concessió de subvenció per
a les associacions de consumidors i usuaris per a l’exercici de 2002 (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de
2002).
Val la pena esmentar, d’acord amb el que recull la base cinquena de la convocatòria, apartat tercer,
que per a l’exercici 2002 s’han d’atendre especialment la realització d’activitats relacionades amb (entre
d’altres): la promoció de l’associacionisme i del cooperativisme de consum entre la joventut.

Responsable
Direcció General de Joventut
Responsable
Direcció General de Consum

Previst 2002
12.020,24 €
Previst 2002
18.030,36 €

Despesa:

18.030,36 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors.

Mesura:
4.2. Promoció d’investigacions sobre els hàbits i els patrons de consum dels
joves.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Consum

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors.

Mesura:
4.3. Inclusió de representació jove en el Consell Balear de Consum.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Consum

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
4. Desenvolupar un programa de protecció i defensa dels consumidors.

Mesura:
4.4. Control de mercat i xarxa d’alerta.

Descripció:
A l’any 2002, entre les diverses campanyes de control de mercat, s’ha posat en pràctica una campanya
de telefonia mòbil, bàsicament centrada en la compra de terminals, i una altra de material escolar.
Aquestes campanyes es van realitzar seguint la programació de l’Institut Nacional de Consum.

Cal afegir la campanya autonòmica de bars i discoteques i la d’acadèmies
d’ensenyament (bàsicament d’idiomes i d’informàtica).

Responsable
Direcció General de Consum

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
5. Fomentar un canvi positiu d’hàbits i patrons d’ocupació del temps lliure els caps de
setmana

Mesura:
5.1. Ampliació de l’oferta d’oci actual, i desenvolupament d’ofertes esportives,
socials i culturals gratuïtes i autogestionades amb coordinació i col·laboració
d’ajuntaments i consells insulars.

Descripció:
Al llarg de 2002 s’ha posat en marxa a Eivissa el programa «Nits de lluna», en què col·labora
la Direcció General de Joventut, a més de l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.
«Nits de lluna» és un programa d’oci alternatiu creat per i per als joves del municipi d’Eivissa.
Totes les activitats tenen caràcter gratuït i l’horari és de 22 a 2 de la nit.
Es pretén oferir als joves un alternativa diferent durant els caps de setmana. El programa
s’engegà el novembre de 2002 i hi ha activitats programades fins al mes de febrer.
Des del 2001 es desenvolupa a Menorca el projecte «Obert fins a la quina hora», gestionat
per l’associació Giranits, que es va crear per donar una alternativa al temps d’oci nocturn,
amb activitats de tota mena a centres públics. Hi col·laboren el Consell Insular de Menorca, el
Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de Maó i Ciutadella, que en cedeixen les
instal·lacions.
Els objectius generals del projecte són:
1.
2.
3.
4.

Crear una associació de joves.
Oferir una alternativa d’oci nocturn.
Optimitzar els recursos públics.
Implicar els joves en un projecte de prevenció del consum de drogues i alcohol.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
18.030,36 €

Despesa:

21.035,42 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
6. Facilitar l’aprofitament dels espais naturals

Mesura:
6.1. Proposta de normativa per a l’acampada.

Descripció:
La Direcció General de Joventut no és competent en aquesta matèria.
A Menorca, el Departament d’Urbanisme i Territori del Consell Insular de Menorca és
responsable de la Comissió per a la creació d’una futura regulació. La Direcció
General de Joventut hi participa.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals i oferir-los espais de debat i de discussió.

Mesura:
7.1. Creació d’una oficina d’interculturalitat, intercanvi i viatge, amb les
següents funcions:
- Informació per facilitar els viatge, oferint productes per abaratir els desplaçaments.
- Assessorament i informació sobre els programes estatals i europeus per fer
intercanvis de tot tipus.

Descripció:
Turisme Jove és el departament de la Xarxa d’Instal·lacions de les Illes Balears (a
partir d’ara, XIB) que s’ocupa principalment de l’assessorament i la prestació de
serveis per als viatges dels joves i les seves estades a les instal·lacions de la XIB,
mitjançant les tres oficines situades a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb una atenció a
l’usuari tant personalitzada com telefònica.
L’objectiu d’aquest departament és fomentar el turisme juvenil, així com facilitar la
mobilitat dels joves tant a les Illes Balears com a la resta de l’estat espanyol i a
l’estranger, les activitats d’oci educatiu i recursos per gaudir del temps lliure.
Els productes que s’ofereixen a través de les oficines de Turisme Jove faciliten la
possibilitat de viatjar a través de tarifes especials i obtenir avantatges i descomptes en
els seus viatges perquè es fomenti la comunicació entre els joves i puguin apropar-se
a altres cultures.
En aquesta memòria us presentam la relació dels diferents serveis i productes que
oferim des de les nostres oficines, així com els resultats produïts durant la gestió de
l’any 2002.
ELS SERVEIS que oferim són l’emissió de diversos carnets, bitllets d’avió,
assegurances de viatge, cursos d’idiomes a l’estranger i feim les reserves de les
instal·lacions de la XIB, entre d’altres: bitllets d’avió Kilroy; assegurança de viatge;
carnets de la Confederació Internacional de Viatges per a Joves (emetem els carnets
d’estudiant, de professor i de menor de 26 anys); carnets de la Xarxa Espanyola
d’Albergs Juvenils; cursos d’idiomes a l’estranger; InterRail; bitllets de transport i
entrada a museus.
Des de la XIB s’ofereixen places a les diverses instal·lacions:
A Mallorca: Alberg Platja de Palma amb 97 places; Alberg Juvenil d’Alcúdia amb 200 places;
Campament de la Victòria, 200 places; Campament de Lloret; Casa de Ca n’Arabí.
Menorca: Campament de Biniparratx amb 180 places; Refugi de Biniparratx amb 40 places;
Torre d’en Ganxo amb 14 places; Casa de Trebaluger amb 40 places.
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Eivissa: Campament de Cala Jondal amb 180 places; Casa de Can Pep Xico amb 34 places.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
114.192,30 €

Despesa:

114.192,30 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals i oferir-los espais de debat i de discussió.

Mesura:
7.2. Programa de descentralització dels carnets d’estudiant i d’alberguista als
serveis d’informació jove de les Illes Balears.

Descripció:
Mitjançant conveni amb els ajuntaments que ho sol·licitin, s’expedeixen els carnets
d’estudiant i d’alberguista als serveis d’informació jove del municipi.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals i oferir-los espais de debat i de discussió.

Mesura:
7.3. Programa de suport als ajuntaments i associacions per a la promoció dels
campaments i camps de treball.

Descripció:
El Pla Jove recull entre els seus objectius generals potenciar l’assumpció de
corresposabilitat pública en totes les administracions i en els diversos nivells per fer
front a les necessitats, assolir les aspiracions i respectar els drets dels joves. Per
assolir-ho es vol promoure la creació d’unitats de l’Administració, en tots els seus
nivells, dedicades a impulsar, donar suport tècnic i econòmic, organitzar, coordinar i
avaluar les experiències relacionades amb els joves.
En aquest sentit, el Departament d’Activitats i Associacionisme de la Direcció General
de Joventut dóna suport als ajuntaments perquè siguin ells qui organitzin els
campaments i camps de treball als seus municipis. Aquestes activitats són ofertes en
el programa de vacances d’estiu que recull les diverses propostes, ja siguin pròpies,
d’altres administracions o d’entitats col·laboradores.
Pel que fa a les activitats que es realitzen conjuntament amb ajuntaments i entitats per
a organitzar campaments i camps de treball, el suport de la Direcció General de
Joventut ha estat el següent:
S’han realitzat 18 torns de campaments amb un total de 540 places i amb un
pressupost de 127.957,88 €
S’han realitzat 5 torns de camps d’aprenentatge amb un total de 75 places i amb un
pressupost de 23.531,43 €
S’han realitzat 19 torns de camps de treball amb un total de 270 places i amb un
import de 60.062,15 €
També s’han ofert un total de 10 camps de treball internacionals amb 19 places i 79
camps de treball a altres comunitats autònomes amb un total de 237 places.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
147.247,97 €
297.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
7. Fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els joves per poder enriquir els seus
processos culturals i oferir-los espais de debat i de discussió.

Mesura:
7.4. Creació d’una unitat d’intervenció en el lleure: inspecció d’instal·lacions i
activitats de temps lliure. Supervisió de subvencions. Observació d’activitats.

Descripció:
Per realitzar el seguiment de les activitats de temps lliure pròpies de l’estiu, la Direcció
General de Joventut destinà tres persones per a la campanya de 2002.
Dia 1 de juliol varen començar a realitzar-se els seguiments de les activitats d’estiu:
campaments, camps de treball, marxes per etapes, colònies d’estiu, etc.
Durant dos mesos i mig s’han fet visites de manera aleatòria a instal·lacions juvenils,
col·legis públics, instituts d’educació secundària, altres tipus de centres, zones
d’acampada, etc., de pràcticament tots els municipis de les Illes.
Es varen dur a terme un total de 144 seguiments. S’ha de tenir en compte que en
realitat s’han organitzat moltes més visites però en molts de casos no s’ha pogut
emplenar la fitxa de seguiment perquè el dia de la visita els participats a l’activitat eren
d’excursió o perquè l’activitat s’havia anul·lat.
En algunes ocasions s’han visitat activitats esportives, activitats escolars i activitats
amb majors d’edat que no s’inclouen en el Decret 29/1990 de 5 d’abril, regulador de
les activitats de temps lliure infantil i juvenil. En aquests casos, o en la majoria d’ells,
s’ha emplenat la fitxa de seguiment que fa constar que la ‘inspecció’ de l’activitat no
és de la nostra competència.
Les escoles d’estiu destaquen com les activitats més visitades, amb un total de 88.
Les colònies urbanes o escoles d’estiu s’han convertit en una bona opció per als
pares i mares que fan feina durant l’estiu. Cal destacar la gran oferta que existeix a
pràcticament tots els municipis de les Illes. La majoria són escoles municipals,
organitzades pels ajuntaments, ja sigui directament o a través d’una empresa
dedicada a muntar activitats d’aquest tipus.
Tipus d’activitat
Campament / Colònia
Camp de treball
Marxa per etapes
Escola d’estiu
Esportiva

Seguiments realitzats
36
8
1
88
4
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Escolar
De majors d’edat

7
1

TOTAL

145

És de destacar l’important desconeixement que tenen els ajuntaments de l’existència
del Decret 29/1990 i, en especial, de la necessitat de notificar la Direcció General de
la realització d’una activitat de temps lliure amb menors d’edat. Les associacions de
mares i pares d’alumnes i altres tipus d’entitats també tenen un desconeixement
important de la legislació vigent.
En canvi, les activitats detectades i revisades que han duit a terme grups juvenils
(bàsicament clubs d’esplai i agrupaments escoltes) i empreses dedicades als serveis
en el lleure destaquen per haver estat pràcticament totes notificades.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
24.040,48 €

Despesa:

24.040,48 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i afavorir
els projectes alternatius.

Mesura:
8.1. Actualització de la normativa de les activitats i serveis per a joves.

Descripció:
S’ha treballat al llarg de tot l’any en la revisió del Decret d’activitats de temps lliure
25/1990, conjuntament amb les escoles d’educadors de temps lliure de les Balears, la
Conselleria d’Educació, empreses del sector i entitats socials.
A hores d’ara, el Decret sobre activitats de temps lliure i una ordre de la consellera
que el complementa són al Serveis jurídics. Es preveu la seva aplicació cap al final de
l’any 2003

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
420.708,47 €

Despesa:
661.113,31 €
Pressupost i despesa assenyalada per a tot l’objectiu.
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i afavorir
els projectes alternatius.

Mesura:
8.2. Planificació i coordinació de les polítiques juvenils.

Descripció:

La Direcció General de Joventut exerceix competències relatives a la coordinació i
impuls de les activitats en matèria de joventut.
Des de la Direcció General de Joventut s’impulsa, coordina i es duu a terme el
seguiment del Pla Jove.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i afavorir
els projectes alternatius.

Mesura:
8.3. Investigació i observació dels processos de temps lliure dels joves.

Descripció:
S’ha col·laborat en la redacció de la memòria del Consell Econòmic i Social sobre
l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears.
S’ha fet un estudi sobre les activitats d’oci i temps lliure dels joves a les Balears durant
2002, conjuntament amb un becari de l’Ajuntament de Calvià

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i afavorir
els projectes alternatius.

Mesura:
8.4. Impuls de les polítiques juvenils municipals.

Descripció:
El suport a la municipalització de les polítiques de joventut és un dels objectius del Pla
Jove. Un element fonamental a l’hora d’implementar la política autonòmica i d’acostar
els serveis als joves, en aquest cas, és que siguin les administracions més pròximes
als ciutadans les que duguin a terme la majoria de les actuacions públiques que
s’adrecen al col·lectiu afectat.
En aquest sentit, s’han de destacar un grapat de mesures que es recullen en el Pla i
que van en aquesta línia, entre d’altres trobam, per exemple, la mesura 7.3. de l’àrea
de cultura i temps lliure: «Programa de Suport als Ajuntaments i Associacions per a la
Promoció dels Campaments i Camps de Treball». Destacam també d’altres mesures
que suposen ajudes als ajuntaments, com és el cas de la mesura 9.1, que estableix
ajuts per a la creació o optimització d’infraestructures públiques per a joves, o la
mesura 2.2. de l’àrea d’informació i mediació: «Subvencions als serveis i punts
d’informació jove», que s’emmarca dins l’objectiu de potenciar els serveis d’informació
jove, com a eines descentralitzades i especialitzades en informació i joves.
D’altra banda, la Direcció General de Joventut va encarregar a l’Institut d’Anàlisi
Social i Polítiques Públiques, de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, l’elaboració
de l’estudi Polítiques locals de joventut a les Illes Balears, presentat el desembre de
2002. L’estudi no només pretén donar a conèixer quina és la realitat de les polítiques
de joventut que fan els ajuntaments de les Illes Balears, sinó que també analitza
quines són les necessitats, oportunitats i reptes que, en matèria de joventut, es
plantegen dins les administracions locals.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
8. Potenciar el paper mediador de les institucions i la coordinació entre elles i afavorir
els projectes alternatius.

Mesura:
8.5. Programes d’intervenció en el temps lliure.

Descripció:
Per tal de commemorar el Dia del Voluntariat que se celebra dia 5 de desembre es va
dissenyar un projecte, que vàrem anomenar «Jocs solidaris», que tenia com a eix
central el tema del voluntariat, la solidaritat i la cooperació.
El projecte va començar-se a realitzar el 18 de novembre i continuar fins al 20 de
desembre.
Les activitats varen fer-se a centres d’infantil i primària i a instituts d’educació
secundària de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca.
El projecte de «Jocs solidaris» està integrat per diversos tallers adaptats a la realitat
de cada edat. Els diversos tallers estan destinats a nins i nines de les Illes Balears
amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys
1. Grups de 3 a 5 anys. Taller de Juguetes: els nins i les nines treballaven de forma
vivencial la solidaritat cap als altres, fabricant juguetes amb materials com cartró,
paper, etc.
2. Grups de 6 a 8 anys. «Jocs solidaris»: s’ensenyaren diversos jocs de pati que
tenien com a fil conductor la solidaritat.
3. Grups de 9 a 11 anys. «Jocs del triangle del dubte»: Els jocs tenien per objectiu
ajudar a crear el dubte sobre la necessitat o no d’un compromís social.
4. Grups de 12 a 13 anys. «Joc de l’organització»: El joc treballà la diferència entre
fer una tasca individual o fer-la en un grup associat, que implica comunicar-se,
resoldre conflictes, etc.
5. Grups de 14 a 16 anys. «Jocs del conceptes»: mitjançant aquest joc es tractaren
conceptes com la participació, l’associacionisme, la solidaritat, etc. i es donaren a
conèixer les diverses possibilitats de compromís social.
Durant els dos mesos en què es varen realitzar les activitats, varen participar-hi
aproximadament 4.500 infants i joves (la demanda, però, superava els 11.000),
repartits en grups de 25. Això suposà un total de 180 grups i, en conseqüència, el
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mateix nombre d’activitats. Es varen desenvolupar jocs solidaris a un total de 38
centres.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002

12.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
9. Fomentar la creació i optimització de les infraestructures públiques juvenils.

Mesura:
9.1. Ajuts a les administracions locals per a la rehabilitació o construcció
d’infraestructures públiques destinades a activitats creatives o a iniciatives
socials juvenils (casals de joves, locals d’assaig, etc.).

Descripció:
Regulada per l’Ordre del conseller de Presidència de 3 de desembre de 2001, per la
qual s'estableix el règim de concessió d'ajudes econòmiques per a la creació i
optimització de les infraestructures públiques juvenils (BOIB núm. 145, de 4 de
desembre de 2001), modificada mitjançant ordres de conseller de Presidència de 27
de desembre de 2001 i de 18 de setembre de 2002, per la qual s’estableix el règim de
concessió d’ajudes econòmiques per crear i optimitzar les infraestructures públiques
destinades a activitats creatives o a iniciatives socials juvenils (casals de joves, locals
d’assaig, etc.).
Quantia de les subvencions: l’import de cada subvenció concedida pot finançar fins al
80% de la inversió a la qual es destini, en un termini de tres anys, amb un màxim de
15.025,03 € l’any 2002, 30.050,60 € l’any 2003 i 15.025,03 € l’any 2004. La quantia
total de les subvencions és de 601.012,1 € (100 milions de pessetes), que s’han de
repartir entre els anys 2002 i 2004.
Beneficiaris: Els ajuntaments de les Illes Balears
Termini de presentació d’instàncies corresponents a l’any 2001: fins al dia 15 de
desembre de 2001, modificat per l’Ordre del conseller de Presidència de 27 de
desembre de 2001, per la qual s’estableix un nou termini complementari que
finalitzava dia 25 de gener de 2002 (BOIB núm. 156, de 31 de desembre de 2001).
L’òrgan competent per instruir les sol·licituds és la Direcció General de Patrimoni i
Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència.
Nombre de sol·licituds: 36 ajuntaments, 5 dels quals no esmenaren el requeriment
de documentació necessària.
Responsable: Conselleria de Presidència
La despesa de la subvenció és de 596.128,05 €, que s’ha de repartir entre els anys
2002 i 2004
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Un cop resolts s’han aprovat els projectes següents:
Ajuntament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Llubí
Puigpunyent
Es Migjorn Gran
Sa Pobla
Santa Maria
Selva
Porreres
Ferreries
Petra
Bunyola
Lloseta
Algaida
Sant Lluís
Binissalem
Llucmajor
Artà
Mancor
Esporles
Mercadal
Formentera

Puntuació
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
TOTAL:

Quantia
concedida
13.862,54
31.808,96
60.101,21
60.101,20
9.955,30
51.050,72
60.101,20
4.808,10
49.277,54
19.203,84
60.101,20
25.696,31
49.125,04
24.040,48
37.863,76
6.160,40
8.654,57
1.784,77
7.405,85
15.025,03
596.128,05

Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni

Responsable: Conselleria de Presidència

Responsable
Conselleria de Presidència
Despesa:

Previst 2002
150.253,03
15.025,03 €

596.128,05 € que s’han de repartir entre els anys 2002 i 2004, amb un màxim de 150.253,03
€ l’any 2002, 300.506,05 € l’any 2003 i 150.253,03 € l’any 2004.
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils.

Mesura:
9.2. Campanyes informatives sobre els albergs juvenils.

Descripció:
Es dóna informació permanent i actualitzada des de la pàgina web
(http://Infojove.caib.es/xib.htm) de la Xarxa d’Instal·lacions de les Illes Balears
(actualment, Xarxa Jove de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 19 d’abril de 2003)
Així mateix, s’han inserit anuncis en premsa que fan publicitat dels albergs juvenils.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils.

Mesura:
9.3. Inversions per a la millora de les instal·lacions juvenils del Govern.

Descripció:
S’han finalitzat les obres de remodelació de la casa de colònies de Ca n’Arabí, situada
al municipi de Binissalem, que es va inaugurar al mes de juny.
Al llarg de 2002 les inversions a les instal·lacions del Govern de les Illes Balears han
suposat una despesa superior als 230.000 €. Aquesta quantitat no inclou els sous de
les persones que formen la brigada de manteniment de la Xarxa d’Instal·lacions de les
Illes Balears, que en gran part són les que varen dur a terme les obres de millora a les
instal·lacions.
Entre les millores realitzades podem esmentar les següents inversions, realitzades a
les instal·lacions de la Xarxa Jove durant l’any 2002:
Alberg Platja de Palma
Millores en les canonades.
Inversions en mobiliari del menjador.

Alberg La Victoria
Inversions en mobiliari.

Campament La Victoria
Instal·lació de campana per a extracció de fums a la cuina.
Inversions en mobiliari.

Campament de Biniparratx
Obres de reforma dels banys i adaptació per a discapacitats.
Inversions en mobiliari.

Sa Vinyeta
Realització d’un plànol topogràfic per part d’una empresa especialitzada.
Realització d’un estudi geotècnic per part d’un laboratori acreditat.
Pagament dels premis als guanyadors i finalistes del concurs d’idees per a la realització del projecte.

Cala Jondal
Inversions en mobiliari.

Casa de Colònies de Formentera
Projecte i rehabilitació de la casa de colònies.

Ca n’Arabí
Instal·lació d’energia solar per a aigua calenta sanitària.
Inversions en mobiliari.
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Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
534.900,77€
528.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
9. Fomentar la creació i l’optimització de les infraestructures públiques juvenils

Mesura:
9.4. Construcció d’un alberg juvenil a Palma, un a Menorca, un a Eivissa i un a
Formentera.

Descripció:
El 15 de novembre de 2002 es va inaugurar l’alberg de Formentera, ubicat a Sant
Francesc Xavier i en conveni amb l’Ajuntament.
Segueix en marxa la construcció de l’alberg de Menorca que s’ubicarà a la Finca de
sa Vinyeta, a Ciutadella.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
342.576,90 €
240.000 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
10. Reforçar i prestigiar els coneixements de llengua catalana entre la població juvenil.

Mesura:
10.1. Organització, amb la col·laboració dels centres escolars, d’activitats
extraescolars que valorin els coneixements de llengua catalana.

Descripció:
Es desenvolupen diverses activitats emmarcades en el programa denominat «Jocs de
llengua».
Es tracta d’una jornada lúdica dirigida específicament a joves, on el alumnes dels centres
escolars es poden reunir per fer tot un seguit de competicions sobre coneixements i habilitats
lingüístiques, amb l’objectiu de millorar el coneixement de la llengua catalana. Consten d’una
prova múltiple, scrabble i prova de correcció.
Persones beneficiàries:
«Jocs de llengua»: estudiants d’ESO i de postobligatori de les Balears.
Scrabble: estudiants d’ESO i de postobligatori de les Balears.
En aquesta nova edició s’ha aconseguit una major implicació dels alumnes i una major
participació del professorat (47 professors). El nombre de centres escolars que desenvolupen
l’activitat és de 38 centres, amb un total de 502 alumnes participants.
Vista l’experiència dels anys anteriors, es va considerar oportú fer una sèrie de modificacions
de cara a l’edició del 2002: fer-ne una edició especial per a l’illa d’Eivissa i a Mallorca fer-ne
dues edicions diferents (secundària i batxillerat).
Tal i com s’havia proposat l’any anterior, s’ha implicat l’alumnat del primer cicle d’ESO i s’ha
aconseguit una major participació del professorat (47 professors en total).

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística 120.202,42 €
Despesa 2002:

8.719 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
10. Reforçar i prestigiar els coneixements de llengua catalana entre la població juvenil.

Mesura:
10.2. Promoció d’activitats en els mitjans audiovisuals que fomentin les
valoracions positives al voltant dels coneixements del català.

Descripció:
La Direcció General de Política Lingüística posa en pràctica diversos programes, activitats i
edició d’audiovisuals
Banc de dades:
Programa concurs adreçats a joves de secundària de centres escolars de les Illes Balears.
S’emet un programa setmanal per Canal 4, TEF i Televisió Menorquina.

III Trobada d’Audiovisuals de l’Ensenyament Secundari
El dia 15 de febrer va tenir lloc a Alcúdia la III Trobada d’Audiovisuals, organitzada per
l’Associació Trenta-1 amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística. Hi
participaren 250 joves de 15 centres escolars. S’hi oferiren tallers de ràdio, còmic,
televisió, disseny de pàgines web, fotografia, publicitat, premsa… Va adreçada
exclusivament a joves.

Campanya «El català, una llengua per a tothom»
És una campanya publicitària per a treballar sobre les actituds lingüístiques i per a
estendre l’ús social de la llengua catalana. Ha tingut diversos suports: tríptics,
adhesius i falques de ràdio i espots de televisió.

Materials audiovisuals de la Conselleria d’Educació i
Cultura
La Direcció General de Política Lingüística ha anat elaborant un seguit de materials
audiovisuals per treballar les actituds lingüístiques, millorar els coneixements sobre la
llengua catalana i incentivar l’aprenentatge de la llengua catalana per part de la
població d’incorporació recent (Gent d’aquí; Una llengua ens uneix; El català, llengua
d’Europa). Durant l’any 2002 s’ha treballat en la difusió d’aquest materials: emissions
televisives, unitats didàctiques, subtitulat a altres llengües, projeccions públiques, etc.
Persones beneficiàries: població escolar d’ESO i de postobligatori i població
general.
Pressupost: 59.146.542 PTA
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Responsable: Direcció General de Política Lingüística
Pressupost Previst per a 2001: 20.000.000 Pressupost real: 62.509.794

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística
Despesa 2002:

241.354 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
11. Fomentar l’ús de la llengua catalana.

Mesura:
11.1. Col·laboració amb les activitats de normalització lingüística organitzades
per associacions juvenils o associacions amb incidència sobre el jovent.

Descripció:
Convocatòries de subvencions i convenis amb associacions juvenils:
La Direcció General de Política Lingüística convoca anualment uns ajuts per donar suport al
Pla de Normalització Lingüística. Un dels objectius primordials d’aquestes col·laboracions és
ajudar les associacions que fan feina en el camp de la normalització lingüística en un sector
determinat, ja que coneixen bé el seu camp d’acció i estan en contacte més directe amb els
destinataris. Molts dels beneficiaris d’aquestes ajudes són associacions que fan feina
directament amb el jovent de les Illes Balears.
S’ha col·laborat amb un total de 13 associacions:
- Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
- Monitors d’Escacs de les Illes Balears.
- Grup d’Esplai Jovent.
- APA Marian Aguiló.
- APA Can Misses.
- APA es Vedrà.
- APA Guillem Sagrera.
- Acampallengua 2002.
- Amics de la Bressola.
- Joves de Mallorca per la Llengua.
- Associació de Joves Immigrants.
- Fundació Esplai de les Illes Balears.
- Xarxa de Voluntariat lingüístic.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística 252.425,08
Despesa 2002:

€

53.413 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
11. Fomentar l’ús de la llengua catalana.

Mesura:
11.2. Foment de la presència del català, com a llengua de locució i com a
llengua dels intèrprets en els espais musicals radiofònics i televisius.

Descripció:
La Direcció General de política Lingüística ha posat en pràctica les següents actuacions:
Somràdio
Continuen les emissions de Somràdio, la ràdio fórmula que garanteix la presència del català
en aquest mitjà, no només com a llengua única de la locució, sinó com a llengua prou
representativa dels intèrprets musicals amb una audiència ja plenament consolidada.
Corral 1.0
Es va editar un CD-ROM d’exercicis de correcció oral per a periodistes, fruit del curs que
havia tingut lloc en col·laboració amb la UIB el curs anterior.
I Jornada de Formació en Mitjans de Comunicació
Es va donar suport a aquesta activitat organitzada per Encontre, Xarxa d’Educadors i
Comunicadors.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística
Despesa 2002 :
357.063 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es relacionen
directament amb els joves.

Mesura:
12.1. Col·laboració en l’organització de concerts musicals en català.

Descripció:
Rock’n’llengua
Dia 11 d’octubre en va tenir lloc l’edició del 2002 a Palma. Hi assistiren 3.000 joves i hi
actuaren Ke Reggae Ska, Sapo, Joan Antoni Skarabat, Mesclat, Lax’n Busto i Antònia Font.
L’edició de Formentera va tenir lloc dia 24 de juliol i hi actuaren Lax’n Busto, 4 de copes i Fora
des Sembrat.
Músics per la Llengua a Eivissa

La Direcció General de Política Lingüística va col·laborar amb la primera edició
d’aquesta trobada musical a Eivissa, organitzada per l’associació Músics per la
Llengua. L’activitat va tenir lloc dia 4 i 5 d’octubre a les instal·lacions de l’Extensió
Universitària de la UIB a Eivissa i va consistir en una taula rodona, una torrada i fins a
15 actuacions musicals de grups i intèrprets de totes les Illes.
Nit de Rock a Ciutadella
Lax’n Busto, Marisa Rojas, Amb una mica de sort i Quercus Illex van ser els grups que
actuaren dia 20 d’agost al Camp Municipal de l’Atlètic de Ciutadella amb el suport de la
Direcció General de Política Lingüística.
I Concurs de Música Moderna Jove per la Llengua
L’associació Joves de Mallorca per la Llengua, amb el suport de la Direcció General de
Política Lingüística, va organitzar aquest concurs en la seva primera edició. Una votació
popular entre els finalistes va atorgar el premi a Ke Reggae Ska en el decurs d’un concert
celebrat dia 11 de juliol.
Trifàsic
La Direcció General de Política Lingüística va col·laborar en aquest concert que es va dur a
terme a l’auditori Sa Màniga de Cala Millor dia 18 d’octubre i que va comptar amb les
actuacions de Menaix a Truà, Miquel Gil i David Vidal.
Concert de Santa Maria a Formentera
Tradicionalment la Direcció General de Política Lingüística col·labora en aquest concert de
música jove que se celebra el mes d’agost a Formentera.
S’han realitzat un total de 7 concerts i tots s’adrecen a joves.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística 180.303,63
Despesa 2002:
82.421 €

€
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es relacionen
directament amb els joves.

Mesura:
12.2. Foment de la presència del català en el còmic juvenil.

Descripció:

Revista Esquitx
Revista de còmic exclusivament en català editada amb el suport de la Direcció General de
Política Lingüística, el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i altres institucions. Els
destinataris són exclusivament infants i joves. Es reparteix als centres escolars de les Illes
Balears i a les llars d’acollida. Se’n publiquen 10 números anuals.

Responsable

Previst 2002

Direcció General de Política Lingüística

Despesa 2002:

15.620 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es relacionen
directament amb els joves.

Mesura:
12.3. Promoció del cinema en català.

Descripció:
La Direcció General de Política Lingüística treballa activament per la promoció del cinema en
català a les Illes Balears: tríptics informatius de les campanyes específiques (estiu, cinema a
la fresca, Nadal…), pàgina web de cinema en català, subvenció de les sessions infantils, etc.
A més, des de fa anys, es manté un conveni amb la Generalitat de Catalunya per al doblatge
de pel·lícules en català.
Durant l’any 2002 es varen exhibir un total de 42 pel·lícules (9 enregistrades en català i 33
pel·lícules doblades), el nombre d’assistents ha estat aproximadament de 100.000 persones.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística
Despesa 2002:
86.660 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
12. Incrementar la presència de la llengua catalana en els àmbits que es relacionen
directament amb els joves.

Mesura:
12.4. Difusió dels productes i dels recursos en què el català n’és el suport
lingüístic o que permeten l’ús d’aquesta llengua (vídeos, jocs, eines
informàtiques, etc.).

Descripció:
La Direcció General de política Lingüística ha realitzat les següents actuacions:

Catàleg de jocs
Catàleg actualitzat anualment sobre els jocs educatius que tenen el català com a
suport lingüístic. S’envia a les jugueteries, associacions d’esplai i centres escolars.

Catàleg de vídeos
Catàleg actualitzat anualment sobre vídeos i DVD que tenen el català com a suport
lingüístic. S’envia a les jugueteries, llibreries, associacions d’esplai i centres escolars.

Programari en català
Disc compacte elaborat en col·laboració amb Softcatalà, amb un nombre important
d’aplicacions informàtiques en llengua catalana. Fou enviat als centres escolars i als
assessors lingüístics de les Illes Balears.

Durant l’any 2002 s’han realitzat 3 campanyes, amb un total de 600 punts de difusió.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Política Lingüística
Despesa 2002:
6.010 €
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
13. Promoure el respecte al medi ambient a totes les activitats desenvolupades per
joves.

Mesura:
13.1. Proposta de reglamentació de les activitats juvenils seguint criteris de
respecte per al medi ambient.

Descripció:
Vegeu la mesura 8.1 de l’àrea de cultura i temps lliure.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
13. Promoure el respecte al medi ambient a totes les activitats desenvolupades per
joves.

Mesura:
13.2. Inclusió dels criteris de respecte per al medi ambient per al
desenvolupament de les activitats juvenils dins la formació dels monitors de
temps lliure.

Descripció:
Vegeu la mesura 8.1 de l’àrea de cultura i temps lliure.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Cultura i temps lliure

Objectiu:
13. Promoure el respecte al medi ambient a totes les activitats desenvolupades per
joves.

Mesura:
13.3. Control del compliment dels criteris de respecte al medi ambient a les
instal·lacions i activitats juvenils.

Descripció:
A les instal·lacions s’estan incorporant recursos que permetin el compliment de criteris
de respecte al medi ambient.
A totes elles s’hi utilitzen detergents biodegradables i sense fosfats i s’hi han instal·lat
punts verds.
Tant l’Alberg de Formentera com Ca n’Arabi a Binissalem disposen d’energia solar i
aquesta darrera compta amb tanques de tetrabric reciclat.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació.

Mesura:
1.1. Desenvolupament d’un programa de treball coordinat amb els serveis
municipals, la Inspecció i els instituts per prevenir el fracàs escolar a l’ESO i als
nivells superiors.

Descripció:
El desenvolupament del programa queda regit per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
dia 7 de juny, de regulació de l’organització i el funcionament dels instituts d’educació
secundària de les Illes Balears, i d’elaboració i aplicació de projectes d’intervenció educativa
per al curs 2002-03
Als instituts d’educació secundària s’elaboren i s’apliquen els projectes d’intervenció educativa
(PIE), que per al curs 2001–2002 dicta l’Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 27 de
juny, de regulació de l'organització i el funcionament dels instituts d'educació secundària de
les Illes Balears, i d'elaboració i aplicació de projectes d'intervenció educativa per al curs
2001-02 (BOIB núm. 77, de 28 de juny de 2001).
El projecte d’intervenció educativa, incorporat a la programació general anual, ha de ser una
resposta organitzativa del centre a les necessitats educatives de l’alumnat a partir dels
recursos humans i materials de què disposa. Pot contenir i preveure les següents mesures:
amb famílies i alumnes, organitzatives i curriculars, de funció tutorial, referides a l’agrupament
d’alumnes, de convivència, de formació permanent i de relació i cooperació amb institucions i
serveis externs al centre.
La Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa n’és la responsable. Més
concretament, és el Departament d’Inspecció Educativa que el coordina.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Mesura sense pressupost (no quantificable)
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació.

Mesura:
1.2. Control de l’absentisme. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de
promoure, amb els centres docents i les administracions locals, l’erradicació de
l’absentisme. Anualment ha de publicar un informe que doni compte del grau
d’absentisme detectat i de les mesures adoptades per combatre’l.

Descripció:
Es continua amb la tasca iniciada al 2001: es van dictar instruccions als centres educatius i es
segueix treballant amb el protocol d’actuació d’absentisme.
La lluita contra l’absentisme s’inicia als centres. Si el cas ho requereix, es comunica a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, que es posa en contacte amb els serveis socials del
municipi i es treballa amb la família. Normalment s’obté una resposta positiva quan s’intervé
des del centre juntament amb els serveis socials. En els casos extrems i en els que els
alumnes són menors es pot acabar amb la intervenció de la Fiscalia.
La Inspecció elabora els informes que recullen les dades i les actuacions al voltant de l’absentisme.

Responsable
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
7.011,81 €

Direcció General d’Ordenació i Innovació
Despesa:

7.011,81 €

És una mesura que es du a terme des dels diversos serveis i que és difícilment quantificable.
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació.

Mesura:
1.3. Estudi de les necessitats i característiques dels col·lectius de joves sense
estudis bàsics, i dels joves que han finalitzat els seus estudis sense titulació.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació-formació.

Mesura:
1.4. Desenvolupament de Programes de Garantia Social, incidint en la
capacitació professional dels joves i en un enfocament metodològic
fonamentalment pràctic.

Descripció:
Els programes de garantia social són accions de caràcter compensatori per a persones, grups i àmbits
territorials que es trobin en situacions desfavorides i que desenvolupen els poders públics. Els
programes específics de garantia social s’adrecen a l’alumnat que no assoleix els objectius de
l’educació secundària obligatòria (ESO) i tenen la finalitat de proporcionar-los una formació bàsica i
professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o continuar estudiant.
Els programes de garantia social s’escapen de l’àmbit purament educatiu i tenen un fort caràcter
interinstitucional. Requereixen, per tant, acords de col·laboració amb entitats, públiques o privades
sense ànim de lucre, per a dur a terme projectes formatius que desenvolupin aquests programes.
Les convocatòries es regulen per l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 d’agost de 2001, per
a ens locals i del 3 d’agost de 2001 per a entitats privades, recollides, respectivament, al BOIB núm.
105, d’1 de setembre de 2001, i al BOIB núm. 99, de 18 d’agost de 2001, i al BOIB núm. 126, de 20
d’octubre de 2001, que en recull les resolucions. Aquestes actuacions estan emmarcades i
cofinançades dins el programa operatiu de l’objectiu 3 del Fons Social Europeu de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Característiques dels programes de garantia social
Representen el nivell més elemental de formació professional i van destinats a les persones de 16 a 21
anys que no han obtingut el graduat en secundària, no tenen titulació acadèmica superior al graduat
escolar ni cap titulació professional. Aquests programes tenen com a objectiu l’adquisició de capacitats
que facilitin la incorporació de l’alumnat al mercat laboral amb un nivell de professionalització
elemental. A més, l’alumnat que hagi fet algun d’aquests programes pot prosseguir estudis de formació
professional específica mitjançant la prova d’accés a cicles de grau mitjà, en la qual es tenen en
compte les qualificacions obtingudes en el programa. Els programes són constituïts per cinc
components formatius: àrea de formació professional específica, àrea de formació i orientació laborals,
àrea de formació bàsica, activitats complementàries i acció tutorial.
N’hi ha quatre modalitats:
• Iniciació professional: són programes que es desenvolupen a centres educatius públics i
privats concertats. Tenen una durada d’un curs escolar (mínim de 990 hores). L’alumnat pot fer
pràctiques a empreses de manera voluntària al tercer trimestre, amb una durada màxima de
150 hores.
• Formació–ocupació: són programes desenvolupats per entitats locals i associacions
empresarials sense ànim de lucre. Tenen una durada d’un any com a mínim o de 1.100 hores.
S’organitzen en 6 mesos de formació professional inicial i 6 mesos de formació en alternança
(mínim del 50% del treball efectiu).
• Tallers professionals: són programes desenvolupats per entitats privades sense ànim de
lucre. Tenen una durada mínima de 1.100 hores (onze mesos) amb la possibilitat de reduir
l’horari corresponent a la formació professional específica a quatre hores en el cas que es faci
una feina productiva.
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•

Programes per a alumnat amb necessitats educatives especials: són programes específics
desenvolupats per centres i institucions per a joves discapacitats. Tenen una durada de dos
cursos escolars o 1.800 hores, repartides en dues fases: una fase polivalent (entre 360 i 540
hores) i una fase específica, que inclou la inserció laboral, en què les pràctiques formen part de
l’àrea de formació específica.

La matrícula de garantia social s’ha incrementat en un 24% l’any 2002. Als centres sostinguts amb fons
públics es varen autoritzar 10 nous programes i s’hi varen inscriure 635 alumnes.

Per a més informació en relació als programes de garantia social podeu consultar
l’adreça d’Internet: http://formacioprofessional.caib.es

Responsable
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002 Previst 2002-2004
2.300.644,28 €
6.901.932,85 €
Despesa 2002:

1.994.467,68 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació.

Mesura:
1.5. Desenvolupament d’escoles taller i cases d’oficis, per a incidir especialment
en les possibilitats d’ocupació i d’autocupació dels joves i les joves.

Descripció:
Aquesta mesura és regulada per ordre del conseller de Treball i Formació, de dia 9
d’agost de 2002, per la qual s’obre la convocatòria per presentar projectes per a
escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.
El crèdit assignat per a l’any 2002 és de 5.982.707 €, distribuït amb càrrec a les
partides pressupostàries dels anys 2002, 2003 i 2004.
Per a l’any 2002 es preveu fins a un import màxim de 1.683.420 €.

Responsable
Conselleria de Treball

Previst 2002

Despesa:
1.683.420 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
1. Promoure la superació dels baixos nivells de qualificació–formació.
Mesura:
1.6. Accions pilot adreçades als joves en situacions de risc, sense estudis
bàsics.

Descripció:
S’ha continuat amb els programes d’intervenció socioeducativa amb conveni amb entitats i
diferents administracions.
Es treballen problemàtiques concretes i s’han continuat desenvolupant programes
d’intervenció socioeducativa amb conveni amb entitats i amb diverses administracions.
Actualment hi ha quinze programes en marxa a les Illes. Es duu a terme formació compartida,
s’ofereix formació general al centre i tallers a les entitats.

Responsable: Direcció General d’Ordenació i Innovació
Despesa 2002: 129.800 €

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Despesa 2002:

Previst 2002
140.236,16 €
129.800 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
2. Donar suport a la millora de l’ESO i dels nivells postobligatoris no universitaris

Mesura:
2.1. Potenciació dels espais de participació jove dins el sistema educatiu reglat:

Descripció:
Es potencia la participació del joves dins el sistema educatiu reglat, mitjançant els
següents òrgans:
-

-

El Consell Escolar: és un òrgan de govern on el sector d’alumnes hi és
representat. Els membres són elegits democràticament cada 4 anys. Es realitzen
reunions periòdicament (un mínim de tres) durant el curs escolar.
Junta de delegats: està formada pels delegats de cada grup/classe i és coordinada
pel cap d’estudis del centre. Es reuneix cada trimestre.

Durant el curs escolar es realitzen campanyes publicitàries per potenciar la
participació dels alumnes a les eleccions del Consell Escolar. Hi ha hagut un 70% de
participació.
Vegeu la mesura 7.2 de l’àrea d’educació, on es recullen les ajudes per fomentar
l’associacionisme de pares i mares, i d’alumnes, corresponents a l’exercici 2002 i que
vénen regulades per Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 de febrer de
2002 (BOIB núm. 20, de 14 de febrer de 2002), amb un pressupost de 165.000 €.

Responsable
Direcció General de Planificació i Centres
Despesa 2002:
Despesa 2003:

Previst 2002
60.101,21 €
219.860,08 €
240.404,84 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
2. Donar suport a la millora de l’ESO i dels nivells postobligatoris no universitaris.

Mesura:
2.2. Creació de titulacions que s’adeqüin als nous filons d’ocupació. Posada en
marxa de nous cicles de formació professional.

Descripció:

2001-2002
2002-2003
2003-2004

Implantació
246.847,69 €
187.207 €
347.000 €

Funcionament
82.473,89 €
59.000 €

Convenis
187.185,22 €
214.139 €

Nivells de formació
•
•

•

Formació professional de base: s’integra per un conjunt de coneixements,
aptituds, destreses i habilitats bàsiques per exercir un ampli ventall de
professions. Aquesta formació s’incorpora al currículum de l’ESO i al batxillerat.
Programes de garantia social: en l’àmbit de la formació professional, en un
nivell elemental, s’estableixen programes específics de garantia social amb la
finalitat de preparar aquells joves que no han assolit els objectius de l’ESO per
a incorporar-se a la vida activa o per a continuar estudis.
Formació professional específica: El seu objectiu és dotar l’alumne
d’habilitats, coneixements i capacitats per exercir una professió, atès que una
professió engloba diversos llocs de treball del mateix tipus, s’ordena en cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior, que condueixen a l’obtenció de títols
professionals.

Referències legislatives
• Instruccions de la Direcció General de Formació Professional i Inspecció
Educativa, d’aplicació als instituts d’educació secundària, centres d’educació de
persones adultes i centres privats concertats autoritzats per impartir programes
d’iniciació professional per al curs 2003-04.
• Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 d’abril de 2002, per la qual es
regulen els aspectes essencials dels programes de garantia social (BOIB núm.
55, de 7 de maig de 2002).
• Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 29 de juliol de 2002, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per desenvolupar programes de garantia
social per a entitats locals (BOIB núm. 96, de 10 d’agost de 2002).
• Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 29 de juliol de 2002, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques per desenvolupar programes de garantia
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social per a entitats privades sense ànim de lucre, associacions empresarials
sense ànim de lucre i centres educatius privats (BOIB núm. 99, de 17 d’agost
de 2002)
Per a més informació en relació als cicles formatius podeu consultar l’adreça
d’Internet: http://formacioprofessional.caib.es

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa 111.187,24 €
Despesa:

460.346 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.1. Ampliació de l’oferta d’estudis de la Universitat de les Illes Balears (a partir
d’ara UIB), per tal d’evitar els desplaçaments, sempre costosos i selectius, a
universitats de la Península.

Descripció:

Curs 2002-2003
Inici de la diplomatura de Mestre en Educació Especial
Inici d’Enginyeria Tècnica Agrícola
Inici d’Arquitectura Tècnica
Tenen continuïtat la llicenciatura en Filologia Anglesa, Enginyeria Tècnica Industrial i
la diplomatura en Fisioteràpia

Responsable
Direcció General d’Universitat

Previst 2002
498.840,05 €

Despesa:

498.840,05 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.2. Desenvolupament de sistemes públics d’avaluació dels estudis universitaris
a les Illes Balears, d’acord amb el Pla Nacional sobre Avaluació.

Descripció:

S’ha constituït i s’ha començat a posar en marxa l’Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears, com a conseqüència de l’acord i el conveni entre el Consell Social de
la UIB, la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura.
La quantitat assignada a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears per
part de la Conselleria d’Educació i Cultura és de 72.000 € per al curs 2002-2003, als
quals s’hi han d’afegir les aportacions del Ministeri d’Educació i Cultura de 18.000 € i
la UIB.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Depesa:

Previst 2002
6.010,12 €
72.000 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.3. Potenciació de publicacions de tesis i estudis de final de carrera, mantenir
l’equilibri entre les diverses disciplines per impulsar el coneixement dels
treballs dels estudiants i estimular el debat i la qualitat dels treballs.

Descripció:
Aquest mesura no s’ha endegat enguany.

Responsable
Direcció General d’Universitat

Previst 2002
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.4. Increment de l’oferta d’estudis de les extensions universitàries de Menorca i
d’Eivissa i Formentera.

Descripció:

Per al curs 2002-2003 s’ha posat en marxa a les extensions de Menorca i d’Eivissa i
Formentera la diplomatura d’Infermeria.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
150.253,03 €
150.253,03 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.5. Impuls als centres universitaris municipals per tal d’aconseguir un
apropament millor als estudiants.

Descripció:

En aquest apartat, i a través d’una subvenció a la UIB, s’ha posat en marxa als
centres universitaris municipals el programa de la Universitat Oberta per a Majors
(UOM) als pobles

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002

8.013,49 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
3. Millorar l’oferta universitària.

Mesura:
3.6. Impuls del Consell Social de la UIB.

Descripció:

S’ha dotat el Consell Social de personal tècnic de la Conselleria d’Educació i Cultura,
amb l’objectiu d’impulsar les activitats del Consell Social i la seva eficàcia. A més, s’ha
anat incrementant el pressupost fins a 16.000.000 PTA (96.000 €)

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
84.141,69 €
96.000 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
4. Fomentar la coordinació entre la UIB i el sistema educatiu no universitari.

Mesura:
4.1. Creació d’una Comissió de coordinació entre la Universitat i els centres de
secundària.

Descripció:
La Comissió està funcionant i desenvolupa diverses activitats de relació entre la UIB i
el sistema escolar no universitari.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
6.010,12 €
6.010,12 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris

Mesura:
5.1. Convocatòria de beques que tinguin en compte la insularitat i que
contribueixin a finançar el transport dels estudiants.

Descripció:
Les ajudes es donen als estudiants de Menorca i d’Eivissa i Formentera que estudien
al Campus de la UIB, als estudiants de Formentera que estudien a l’extensió d’Eivissa
de la UIB i a l’Escola de Turisme d’Eivissa, i als estudiants de les Illes Balears que
cursen estudies que no existeixen a la UIB a d’altres universitats espanyoles.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
552.931,14 €
540.910,89 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris.

Mesura:
5.2. Crèdits blans per als estudiants universitaris de les Illes.

Descripció:
S’han posat en marxa aquests crèdits blans per a estudiants de tercer cicle i de
cursos de postgrau.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris.

Mesura:
5.3. Ajuts per a estudiants que realitzin el programa ERASMUS-Sòcrates.

Descripció:
S’ha donat continuïtat a aquests ajuts, que es regeixen per la Resolució del conseller
d'Educació i Cultura de 2 d’octubre de 2002, per la qual es convoquen ajudes
complementàries per als estudiants de la Universitat de les Illes Balears beneficiaris
del programa d'acció de la Unió Europea Sòcrates (ERASMUS) per al curs
2002/2003, i es deleguen les corresponents facultats de resolució en el director
general d'Universitat (BOIB núm.. 122, de 10 d’octubre).
Destinataris:
Alumnes de la Universitat de les Illes Balears que tinguin concedida una ajuda del
programa de la Unió Europea Sòcrates (ERASMUS), per al curs acadèmic 2002-2003.
Terminis:
El termini per a sol·licitar les ajudes començà l’endemà de la publicació en el BOIB de
la Resolució i acabà el 30 de desembre de 2002, ambdós inclosos.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
36.060,73 €
36.060,73 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris.

Mesura:
5.4. Ajuts per a associacions d’estudiants universitaris.

Descripció:
Es dóna continuïtat a aquests ajuts, que es regeixen per la Resolució del conseller
d'Educació i Cultura de 2 d’octubre de 2002, per la qual es convoquen ajudes per a
les associacions d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs
2002/2003 i es deleguen les corresponents facultats de resolució en el director
general d'Universitat (BOIB núm. 122, de 10 d’octubre).
PER A QUINES ACTIVITATS ES POT SOL·LICITAR:
a. Activitats de caràcter científic, cultural i informatiu, així com les de formació i
millora de les condicions d’estudi.
b. Activitats per a l’organització i l’assistència a congressos científics, certàmens i
reunions d’estudiants.
c. Activitats dirigides al foment dels serveis d’ajut i d’informació als estudiants en
temes acadèmics.
d. Activitats que facilitin informació i que afavoreixin la relació dels estudiants amb
el món del treball i amb el primer lloc de feina.
e. Activitats d’obertura dels universitaris a altres realitats, per fomentar així una
visió més àmplia i solidària de la societat.
f. Trobades d’estudiants universitaris sobre temàtiques del seu interès.
Totes les activitats s’hauran de dur a terme entre l’1 d’octubre de 2002 i el 30 de
setembre de 2003. Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes per a una
finalitat igual o semblant atorgades per altres administracions o ens públics o privats,
nacionals o internacionals, sempre que no superin el cost de l’activitat objecte de
l’ajuda.
Destinataris:
Les associacions d’estudiants de la UIB, legalment reconegudes i registrades.
Terminis:
El termini per a sol·licitar les ajudes serà des del dia següent a la publicació de la
Resolució en el BOIB fins al 30 de desembre de 2002, ambdós inclosos.

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa:

Previst 2002
12.020,24 €
12.020,24 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
5. Augmentar els ajuts i les beques per a estudiants universitaris.

Mesura:
5.5. Ajuts per a estudiants universitaris afectats de minusvalidesa.

Descripció:
Creació d’aquests ajuts, que queden regits per la Resolució del conseller d'Educació i
Cultura de 2 d’octubre de 2002, per la qual es convoquen ajudes per al pagament de
preus públics per al curs 2002/2003 per als estudiants de la Universitat de les Illes
Balears que presentin algun tipus de minusvalidesa, i es deleguen les corresponents
facultats de resolució en el director general d'Universitat (BOIB núm. 122, de 10 de
octubre). Correcció d’errades publicada al BOIB núm. 508, de 8 de novembre de 2002.
a) Estudis que condueixen a l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte,
diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
b) Cursos d’adaptació que hi pugui haver per a titulats de primer cicle universitari que
desitgin prosseguir estudis superiors oficials.
Les ajudes són incompatibles amb les ajudes per a preus públics de la convocatòria
de caràcter general del Pla Nacional de Beques i amb qualsevol altra ajuda
universitària.
Destinataris:
Els estudiants de la UIB que estiguin afectats de minusvalidesa legalment qualificada,
de grau igual o superior al 33%.
Terminis:
El termini per a sol·licitar les ajudes comença l’endemà de la publicació de la
Resolució al BOIB i acaba el 30 de desembre de 2002, ambdós inclosos

Responsable
Direcció General d’Universitat
Despesa

Previst 2002
12.020,24 €
6.010,12 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
6 Potenciar el debat i la reflexió sobre el present i el futur de la Universitat

Mesura:
6.1. Jornades sobre la realitat del món universitari i línies de futur.

Descripció:
Aquesta activitat es va realitzar el curs 2000/2001.

Responsable
Direcció General d’Universitat

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques.

Mesura:
7.1. Obertura de les instal·lacions dels centres docents de titularitat pública, fora
de l’horari escolar, a disposició de les administracions locals, de les
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), i d’entitats sense ànim de
lucre, per tal que s’hi duguin a terme activitats complementàries i extraescolars.

Descripció:
Els centres públics de les Illes Balears realitzen activitats extraescolars fora de l’horari
lectiu. Estan organitzades per les AMPA, per les administracions locals o per entitats
sense ànim de lucre.
Tots els centres públics de les Illes Balears estan a disposició de la comunitat
educativa per a realitzar activitats extraescolars.
La mitjana d’activitats extraescolars que es duen a terme en els centres escolars és
de dues o tres activitats per cada centre al llarg del curs escolar.
En el programa d’obertura de centres, que es realitza al matí, abans de l’horari lectiu,
hi participen 70 centres d’educació infantil i primària.

Responsable
Direcció General de Planificació i Centres
Despesa 2002

Previst 2002
120.202,42 €
116.363 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques.

Mesura:
7.2. Promoció de l’associacionisme juvenil en l’àmbit estudiantil, especialment
en els nivells anteriors a la universitat, donant suport per organitzar-se,
facilitant la mediació en casos de conflictes amb els claustres o les AMPA,
facilitant assessorament, etc.

Descripció:
Durant el curs 2002-2003 hi ha censades 56 associacions d’alumnes que pertanyen a
ESO, batxillerat o cicles formatius.
Cal afegir que hi ha demandes de noves associacions dels instituts nous.
Les ajudes per fomentar l’associacionisme de pares i mares, i d’alumnes,
corresponents a l’exercici 2002, vénen regulades per Resolució del conseller
d’Educació i Cultura d’1 de febrer de 2002, per la qual es convoquen ajudes per
fomentar l'associacionisme de pares i mares d'alumnes (APIMA), i d'alumnes (AA),
corresponents a l'exercici de 2002 (BOIB núm. 20, de 14 febrer), amb un pressupost de
165.000 €.
Vegeu mesura 2.1 de l’àrea d’educació.

Responsable
Direcció General de Planificació i Centres
Despesa:

Previst 2002
165.000 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
7. Desenvolupar activitats transversals i extraacadèmiques.

Mesura:
7.3. Convenis amb entitats socials per a la utilització dels equipaments
informàtics dels centres educatius.

Descripció:
Els centres educatius, amb la reglamentació actual, tenen autonomia per establir
acords directament amb entitats externes perquè usin els equipaments d’informàtica
per a les seves activitats sense haver de comunicar-ho a la Conselleria de Cultura i
Educació.
Actualment hi ha centres que han arribat a acords amb entitats externes (ajuntaments,
per exemple) perquè usin els equipaments d’informàtica per a les seves activitats
(dirigides a la joventut o no).
Les instal·lacions especials, com per exemple els poliesportius dels centres educatius,
es poden cedir a entitats externes mitjançant acords amb l’obligació de fer-ho a través
de la Conselleria.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Administració Educativa
Mesura sense pressupost.
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Àrea:
Educació

Objectiu:
8. Sensibilitzar els joves sobre els hàbits i patrons de mobilitat, per tal de modificar-los
i reduir-ne l’impacte negatiu sobre el medi ambient.

Mesura:
8.1. Desenvolupament d’un programa de sensibilització per a joves sobre:
- La reducció de la mobilitat supèrflua.
- El canvi d’usos en la mobilitat obligada unimodal (vehicle privat) i la
intermodal (transport col·lectiu, tren, bicicleta i a peu).

Descripció:
La mobilitat sostenible tracta de trobar la manera de desplaçar-nos en un temps i cost
raonables sense degradar l’entorn i reduint els efectes negatius sobre la qualitat de
vida de les persones.
Un dels punts claus per a aconseguir una mobilitat sostenible consisteix a optimitzar
els desplaçaments al lloc de feina.
Des de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental s’ha coordinat un
programa de gestió de la demanda de transport per als treballadors de les Illes
Balears.
També s’ha elaborat una exposició titulada «Mobilitat sostenible. L’altra manera de
moure’s», que s’ofereix als centres educatius, ajuntaments, fires…
L’exposició parla de la mobilitat de la fi del segle XX, de com la forma que tenen les
ciutats influeix sobre el tipus de mobilitat, dels mitjans de transport, dels problemes
socials i ambientals que causa aquesta manera de moure’ns, d’alternatives de
mobilitat més ecològiques (anar a peu, en bicicleta, en transport col·lectiu) i
d’iniciatives per fer més sostenible la mobilitat.

Responsable
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Despesa:

Previst 2002
3.005,06 €
3.005,06 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
8. Sensibilitzar els joves sobre els hàbits i patrons de mobilitat, per tal de modificar-los
i reduir-ne l’impacte negatiu sobre el medi ambient.

Mesura:
8.2. Inclusió dels joves en el debat social sobre el model de transport a les Illes
Balears, emmarcat en la difusió i participació dels objectius del Pla Director de
Transport Terrestre de les Illes Balears.

Descripció:
A l’any 2001 es varen iniciar les primeres Jornades de Mobilitat Sostenible. Aquestes
Jornades s’emmarquen en el programa de gestió de la demanda de transport que ha
iniciat la Conselleria de Medi Ambient per posar en funcionament l’«Estratègia de
sostenibilitat del transport a les Illes Balears» i s’inclou dins el Pla Director Sectorial de
Transport.
Al desembre de 2002 es varen dur a terme les II Jornades de Mobilitat Sostenible: «El
desplaçament fins al centre de treball», on joves de la UIB varen presentar una
comunicació sobre el projecte Compartir cotxe, per estimular-ne l’ús compartit per
anar al campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
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Àrea:
Educació

Objectiu:
9. Potenciar l’educació ambiental dels joves de les Illes Balears sobre: aigua, residus,
energies renovables, biodiversitat (medi natural i gestió forestal), alfabetització
ambiental, etc.

Mesura:
9.1. Potenciació de l’Aula Mòbil d’Educació Ambiental, de caire interinsular, per
cobrir demandes de centres educatius, associacions de joves, setmanes
culturals, etc.

Descripció:
L’Aula Mòbil d’Educació Ambiental és un autobús reciclat dotat de diferents recursos
didàctics (equipament informàtic, videoteca i programes interactius) que es desplaça
als centres educatius, associacions de joves, setmanes culturals, fires, mercats, etc.
Té com a objectiu despertar la sensibilització ecològica necessària per crear estats
d’opinió i actituds personals a favor del medi ambient. Es tracten temes de residus,
aprofitament de l’aigua, dinàmica d’ecosistemes, prevenció d’incendis forestals, etc.
L’any 2002 s’han fet 400 intervencions a 91 centres educatius amb 12.000 visitants
infantils i juvenils.

Responsable
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Despesa:

Previst 2002
10.016,86 €
60.101,21 €
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Àrea:
Educació

Objectiu:
9. Potenciar l’educació ambiental dels joves de les Illes Balears sobre: aigua, residus,
energies renovables, biodiversitat (medi natural i gestió forestal), alfabetització
ambiental, etc.
Mesura:
9.2. Elaboració de recursos didàctics i publicacions d’educació ambiental
orientades específicament a joves.

Descripció:
Des de la Direcció General d’Ordenació Innovació es signà un conveni amb el Grup
Ornitològic Balear (GOB) i amb els grups de treball de professorat que s’organitzen
des dels centres de professorat (CEP) per a l’elaboració de material d’educació
ambiental adaptat a les seves necessitats.
No es realitzen publicacions pròpies, però es concedeixen ajudes per:
- els arbres de l’escola
- l’hort ecològic
D’una altra banda, la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental ha editat
material divers destinat al públic en general. Per tant es tracta d’una mesura indirecta
per a joves.
Des de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental s’ha editat:
-

-

El vídeo El laberint subterrani: la cova des Pas de Vallgornera. Encara que
inicialment aquest vídeo està preparat per adreçar-se al públic en general, s’han
introduït conceptes i continguts propis de l’ensenyament formal, adreçat a
l’alumnat de secundària i batxillerat.
Llibre sobre les Jornades de Mobilitat Sostenible (abril 2001) i el llibre sobre
l’exposició «Mobilitat Sostenible. L’altra manera de moure’s».
Col·lecció de cartells sobre la problemàtica de l’aigua a les Balears.
Periòdicament s’edita la Guia de Recursos d’Educació Ambiental amb la intenció
de canalitzar les propostes d’una educació ambiental que sigui per a tothom. En
primer lloc podem trobar tots els equipaments dels espais naturals protegits, l’Aula
de la Mar, els camps d’aprenentatge i l’Aula Mòbil. L’altre gran eix d’aquesta guia
són les campanyes d’educació ambiental i el darrer bloc està constituït per
diversos materials educatius, exposicions temàtiques, ajudes econòmiques per
projectes d’educació ambiental…

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Despesa
34.850 €
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Despesa:
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Àrea:
Educació

Objectiu:
9. Potenciar l’educació ambiental dels joves de les Illes Balears sobre: aigua, residus,
energies renovables, biodiversitat (medi natural i gestió forestal), alfabetització
ambiental, etc.

Mesura:
9.3. Ajuts a projectes i iniciatives d’educació ambiental desenvolupats per
associacions de joves.

Descripció:
L’Ordre de la consellera de Medi Ambient de 22 de gener de 2001, estableix un règim
de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor
d'entitats sense ànim de lucre (BOIB núm.14, d’1 de febrer). Es crea un marc normatiu
d’ajuda a l’educació ambiental amb l’objectiu d’estimular la implicació i participació de
la població de les Illes Balears, mitjançant la conscienciació destinada a estimular
hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.
Per a l’any 2002 les ajudes estan regulades per la resolució del director general de
Mobilitat i Educació Ambiental d’11 de març de 2002, de convocatòria pública per a la
presentació de sol·licituds de subvenció per a activitats d’educació ambiental a les
Illes Balears a favor d’entitats no lucratives (BOIB núm.33, de 16 de març).
Relació de projectes subvencionats, desenvolupats per associacions de joves en
matèria d’activitats d’educació ambiental:
Projecte: Projecte d’Activitats Educatives
Entitat: Fundació Esplai de les Illes
Objectiu: Oferta d’activitats educatives amb la idea de l’aprenentatge a través de
l’observació i l’experimentació. Dirigides a nins i nines de 3 a 16 anys, s’han ofert un
total de 16 activitats diferents.
Projecte: Programa Didàctic de Reciclatge
Entitat: Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
Objectiu: Conscienciar els escoltes i els guies de la necessitat de reciclar, reutilitzar i
reduir mitjançant la participació directa de les unitats, fomentar la capacitat de creació
dels al·lots i al·lotes amb la reutilització de material de deixalles i donar a conèixer el
reciclatge com a eina educativa. Aquest projecte ha estat destinat a 16 agrupaments.
Projecte: Joves, voluntarietat i medi ambient
Entitat: Consell de la Joventut de les Illes Balears
Objectiu: Sensibilitzar a les associacions i voluntaris juvenils sobre la incorporació del
treball per al medi ambient dins els seus programes i accions. El projecte va adreçat a
joves entre 16 i 35 anys de les Illes Balears. Han participat en el projecte 10 entitats
juvenils.
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Projecte: La apuesta 2002 en las Islas Baleares
Entitat: Amics de la Terra Balear
Objectiu: Promoure actituds d’estalvi de consum energètic dels joves en el seu
comportament diari, divulgar la problemàtica del canvi climàtic i aconseguir una
reducció del 8% de les emissions de gasos nocius. Hi ha més de 40 centres que
participen en aquesta campanya.
Projecte: Curs de Formació d’Educadors Ambientals
Entitat: GOB
Objectiu: Oferir formació a educadors ambientals per actuar tant dins el sistema
educatiu com en l’àmbit de l’educació no formal. Aquest curs està dirigit a joves de 18
a 30 anys. Hi han participat un total de 29 persones.

Responsable
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental
Despesa 2002:

Previst 2002
29.640 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
1. Potenciar l’esport per als joves.

Mesura:
1.1. Augment dels recursos destinats al Programa de l’Esport per a l’Edat
Escolar, que ha de tenir com a resultat la millora les prestacions, la informació i
la participació dels joves.

Descripció:

S’organitzen les finals balears de l’esport escolar conjuntament amb els consells
insulars, així com l’assistència dels esportistes a les fases de sector i als campionats
d’Espanya.
A les finals Balears de l’esport escolar hi participen infants i joves d’entre 12 i 16 anys,
que corresponen a les categories d’infantil i cadet. Les finals es duen a terme els caps
de setmana entre els mesos de març i juny. S’organitzen 21 finals corresponents a 14
esports.

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Despesa 2002
370.390,00 €
370.390 €

Previst 2003-04
740.000,00 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius.

Mesura:
2.1. Desenvolupament d’un pla singular de subvencions per a la promoció dels
esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears.

Descripció:
Regulada per Ordre de la Consellera de Benestar Social de dia 19 de març de 2002,
per la qual s'estableix un pla singular de subvencions per a la promoció dels
esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears, per a l'any 2002 (BOIB núm. 44,
d’11 d’abril).

Beneficiaris:
S’estableixen dues modalitats d’ajudes: la primera es destina per a la promoció dels
esportistes i la segona per a la dels tècnics esportius de les Illes Balears, per a l’any
2002. Es poden acollir a aquest pla singular de subvencions i sol·licitar-ne ajudes
econòmiques les persones físiques següents:
- Els esportistes de les Illes Balears que realitzin activitats de rendiment esportiu
que no estiguin incloses en cap dels programes de tecnificació del Centre de
Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i que tenguin llicència esportiva vigent
en qualsevol federació esportiva de les Illes Balears.
- Els tècnics esportius de les Illes Balears amb llicència esportiva vigent en
qualsevol federació esportiva de les Illes Balears i que hi resideixin.

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Realitzat 2002
30.050,00 €
30.050 €

Previst 2003-04
65.000,00 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius.

Mesura:
2.2. Manteniment d’un 20% de les matrícules dels cursos que ofereix l’Escola
Balear de l’Esport.

Descripció:
Es manté.

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Despesa 2002
12.020,24 €

Previst 2003-04
36.060,73 €

12.021,24 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
2. Donar suport a la formació dels esportistes i tècnics esportius.

Mesura:
2.3. Manteniment de l’oferta de cursos que ofereix l’Escola Balear de l’Esport i
impartició de nous cursos a Menorca i Eivissa.

Descripció:

S’han realitzat un curs de natació per a discapacitats físics, un d’iniciació a les noves
tendències a l’aeròbic, graó i aeròbic aquàtic, de gimnàstica suau i un d’embenats
funcionals a l’esport a l’illa de Menorca. A Eivissa es va fer el curs: «Activitat física i
esports a les etapes de formació».

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Despesa 2002
9.015,18 €
9.015,18 €

Previst 2003-04
27.045,54 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
3. Millorar el rendiment esportiu.

Mesura:
3.1. Augment, mitjançant un pla d’ajuts, de la presència d’esportistes noprofessionals de les Illes Balears en esdeveniments i competicions nacionals i
internacionals.

Descripció:
Es va patrocinar la sortida dels esportistes universitaris als campionats d’Espanya i
d’altres joves esportistes per acudir a diversos campionats del món.

Responsable
Direcció General d’Esports

Previst 2002
12.924,28 €

Despesa:

12.924,28 €

Previst 2003-04
24000,00 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.1. Renovació del conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de
Benestar Social i el Grup Iberia per aconseguir millorar els descomptes per
desplaçaments entre illes i de les Illes a la Península.
Descripció:

Es va renovar el conveni i es varen beneficiar d’aquests descomptes un total de 1722
esportistes.

Responsable
Direcció General d’Esports

Previst 2002

Previst 2003-04
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.2. Aplicació d’un 25% de descompte, acumulable als descomptes per resident,
sobre tarifes per als vols interinsulars del Grup Iberia.

Descripció:
Vegeu la mesura 4.1.

Responsable
Direcció General d’Esports

Previst 2002

Previst 2003-04
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.3. Aplicació del 40% de descompte, acumulable al descompte per resident,
sobre tarifes mini per als vols Illes Balears-Península-Canàries del Grup Iberia.

Descripció:
Vegeu la mesura 4.1.

Responsable
Direcció General d’Esports

Previst 2002

Previst 2003-04
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.4. Aplicació del 20% de descompte, acumulable al descompte per resident,
sobre tarifes turista per als vols Illes Balears-Peninsula-Canaries del Grup
Iberia.

Descripció:
Veure mesura 4.1.

Responsable
Direcció General d’Esports

Previst 2002

Previst 2003-04
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.5. Pla d’ajuts per als desplaçaments interinsulars dels esportistes de les Illes
Balears amb motiu dels campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.

Descripció:
Hi ha ajuts per als desplaçament interinsulars per a les federacions i per als clubs de
3a Divisió Balear de Futbol.
Queden regulats per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 5 de novembre de
2002, per la qual es convoca un pla singular de subvencions per als desplaçaments
interinsulars dels esportistes de les Illes Balears de les federacions i dels clubs
esportius d’esports d’equips que participin en lligues estatals, amb motiu dels
campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques per a la temporada 2001-2002 o
durant l’any 2002 (BOIB núm. 137, de 14 de novembre). S’hi assigna una quantia
màxima de 200.000 €.
També queden regulats per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de dia 19 de
març de 2002, per la qual s’estableix un Pla singular de subvencions per als
desplaçaments interinsulars dels clubs de 3a divisió participants en la Lliga de 3a
Divisió Balear de Futbol, de la temporada 2001/2002 (BOIB núm. 44, d’11 d’abril). S’hi
assigna una quantia màxima de 102.894 €.

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Previst 2002
293.353,00 €

Previst 2003-04
586.706,00 €

293.353 €
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Àrea:
Esports

Objectiu:
4. Donar suport als desplaçaments dels esportistes.

Mesura:
4.6. Pla d’ajuts per als desplaçaments dels esportistes de les Balears amb motiu
dels campionats i/o lligues nacionals i/o autonòmiques.

Descripció:
Queden Regulats per Ordre de la consellera de Benestar Social de dia 6 de juny de
2002, per la qual es convoca un pla singular de subvencions adreçat a les federacions
esportives de les Illes Balears per als desplaçaments a la Península dels esportistes
de les Balears amb motiu dels campionats i/o lligues nacionals, per a l’any 2002
(BOIB núm. 72, de 15 de juny).

Responsable
Direcció General d’Esports
Despesa:

Previst 2002
417.960,00 €

Previst 2003-04
835.920,00 €

417.960 €
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés
a l’habitatge.

Mesura:
1.1. Accions concretes d’informació mitjançant l’elaboració de publicacions,
plana web a Internet, xerrades i accions formatives dirigides tant als
informadors com als mediadors juvenils.

Descripció:
Es pot accedir a la informació de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge al lloc
web d’Internet: http://www.caib.es.
Per la seva banda la Direcció General de Joventut mitjançant la pàgina web
d’Infojove, http//Infojove.caib.es/ajudeshabitatge.htm, ofereix un dossier-resum de les
ajudes per a compra i lloguer d’habitatges que hi ha actualment a les Illes Balears.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Responsable
Previst 2002
Direcció General de Joventut
9.015,18 €

Despesa:

9.015,18 €
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés
a l’habitatge.

Mesura:
1.2. Iniciar la construcció de 270 habitatges de lloguer social per a joves a les
Illes Balears.

Descripció:
L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) promou habitatges en règim de lloguer. La
decisió del règim d’ús es pren d’acord amb els ajuntaments, excepte a Palma, on l’ha
pres directament l’IBAVI.
La previsió és la següent:
Promoció
Es Viver
Es Viver
Manuel Azaña
Sa Calatrava
Son Gibert
Ciutadella
TOTAL

Nombre d’habitatges
50 (any 2001)
22 (any 2002)
56
22
72
25
247

El 2002 es varen lliurar els 22 habitatges as Viver. Era requisit imprescindible no tenir
més de 35 anys. A la resta de les promocions es considera preferent no tenir més de
35 anys. Depenent del nombre de sol·licituds a cada promoció, es reserva un
percentatge d’habitatges destinats a joves menors de 35 anys.
IBAVI: habitatges en procés d’adjudicació (1999-2003). TIPUS DE RÈGIM:
habitatge de protecció oficial (HPO), règim d’ús, i preferències.
Any
2002
322.H

Promocions
Palma
23h.Es Secar de la Real
22h.Es Viver

Règim HPO

Règim d’us

Autonòmic
Especial

Compravenda
Lloguer

33h. Marratxí

General

Compravenda

48h. Artà

Autonòmic

Compravenda

48h. Manacor

General

Compravenda

Preferències

Especial jove

Part forana
Preferència jove i
família monoparental
Preferència jove i
família monoparental
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Autonòmic

Compravenda

8h. Valldemossa

Autonòmic

Compravenda

26h. Lloseta

General

Compravenda

General

Compravenda

37h. Formentera

General

Compravenda

18h. Ferreries

General

Compravenda

Palma
70h. Son Gibert
72h. Son Gibert

General
General

Lloguer
Lloguer

38h. Son Rossinyol

General

Lloguer

26h. Son Gibert
54h. Es Viver
30h. Son Gibert
56h. Manuel Azaña

General
General
General
Autonòmic

Compravenda
Compravenda
Compravenda
Lloguer

29h. Polígon de Llevant

General

Lloguer

13h. Petra

General

Compravenda

15h. Deià
11h. Sa Pobla

Autonòmic
General

Compravenda
Lloguer

Illes
5h. Ciutadella
20h.ciutadella

General
General

Lloguer
Lloguer

Preferència jove
Preferència jove

GENERAL

LLOGUER

Especial jove

Illes
46h. Sant Mateu d’Albarca
(Eivissa)

2003
439H.

Preferència jove i
família monoparental
Preferència jove i
família monoparental
Preferència jove i
família monoparental

13h. Moscari

Preferència jove i
família monoparental
Preferència jove i
família monoparental
Preferència jove i
família monoparental

Especial jove
Especial jove
Especial majors de 65
anys

Especial jove
Especial majors de 65
anys

Part forana
Especial menors de
40 anys i residents al
municipi

* Jove: Menor De 35 Anys
22h Calatrava

Responsable
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

Previst 2002
3.005.060,52 €

Despesa:

3.005.060,52 €
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés
a l’habitatge.

Mesura:
1.3. Establiment d’un sistema d’ajuts econòmics per a l’accés a l’habitatge en
règim de lloguer, amb prioritat sempre per a les rendes més baixes.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.
Es va redactar una ordre conjunta entre la Conselleria de Benestar Social i la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports de regulació i desenvolupament
del Pla Autonòmic Balear d’Ajudes a la Promoció i Accés a l’Habitatge. L’ordre
redactada quedà pendent d’aprovació.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
1. Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer com a sistema preferent d’accés
a l’habitatge.

Mesura:
1.4. Construcció de "foyers" (pas intermedi entre residències i pisos de lloguer).
Cada habitatge està plenament equipat però hi ha serveis i espais comuns.

Descripció:
Esta previst que els primers “foyers” que es creïn han de ser a Menorca.
As Molinar està prevista la creació d’habitatges vinculats a la UIB.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà).

Mesura:
2.1. Informació i assessorament del procés d’adquisició i finançament.

Descripció:
La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge ofereix un servei d’informació al ciutadà
que diàriament atén 237 persones, aproximadament. Cal destacar que el 60% de les
consultes han estat realitzades per joves. A més, s’ha realitzat una campanya
publicitaria als cinemes i tanques publicitaries al carrer.
Per la seva banda, la Direcció General de Joventut ofereix assessoria d’habitatge per
a joves al Centre Coordinador d’Informació i Documentació per a la Joventut (vegeu la
mesura 3.5 de l’àrea d’informació i mediació).

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
6.010,12 €
6010.12 €
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà).

Mesura:
2.2. Subvencions per a les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris,
fins a un màxim del 15% del cost.

Descripció:
Cal tenir en compte el Decret 91/2002, de 5 de juliol (BOIB núm. 83, d’11 de juliol), de
regulació i desenvolupament del pla autonòmic d’ajuts a la promoció i accés a
l’habitatge, així com el Reial decret 1/2002, d’11 de gener.
Subvencions per a préstec addicional a menors de 35 anys al llarg de l’any 2002:
18.412,24 €.

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Direcció General de Joventut

Previst 2002

Despesa:

18.412,24 €
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà).

Mesura:
2.3. Ajudes per a l’adquisició d’habitatges per a joves d’entre 18 i 35 anys (tant
per a habitatges de nova construcció de protecció oficial com per a la ja
construïda) per part dels diversos nivells de les administracions públiques.

Descripció:
Cal tenir en compte el Decret 91/2002, de 5 de juliol (BOIB núm. 83, d’11 de juliol), de
regulació i desenvolupament del pla autonòmic d’ajuts a la promoció i accés a
l’habitatge, així com el Reial decret 1/2002, d’11 de gener.
Per a l’adquisició d’habitatges ja construïts s’ha concedit 1.141.659,36 € (88
habitatges).
Les subvencions a menors de 35 anys per a l’adquisició d’habitatges de protecció
oficial suposaren 639.396,99 €

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2002
1.202.024,21 €

Despesa:

1.781.056,35 €

(1) La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, en el marc del Pla Habitatge, disposa per a l’any 2001 d’1.000.000.000
pessetes per a l’abonament de subvencions reconegudes en la normativa vigent en matèria d’adquisició i rehabilitació
d’habitatge, que de forma preferent regula el col·lectiu específic de joves menors de 35 anys.
(2) Estimació feta a partir de les dades de l’any 1999. Es concediren més de 230 milions per a l’adquisició d’habitatges de
protecció oficial a joves fins a 35 anys. La quantitat final dependrà de la demanda.
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà).

Mesura:
2.4. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

Descripció:
Cal tenir en compte que el Decret 91/2002, de 5 de juliol (BOIB núm. 83, d’11 de
juliol), de regulació i desenvolupament del pla autonòmic d’ajuts a la promoció i
accés a l’habitatge, promogut per la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, n’assenyala com a objecte establir i regular la concessió dels ajuts que el
Govern de les Illes Balears disposa, amb càrrec al pressupost de la Comunitat
Autònoma, com a contribució a favor del dret constitucional d’accedir a un habitatge
digne i adequat. Aquestes ajudes s’adrecen específicament a la promoció de
rehabilitació d’habitatges, la seva adquisició o lloguer.
Així, quant a les ajudes per a l’adquisició d’habitatges per a la seva immediata
rehabilitació, el títol VIII, article 41, s’assenyala que a la subvenció (del 5% del preu
màxim de venda amb un límit màxim de 4.207,08 €) amb càrrec als pressuposts de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatges i Transports, s’afegeix que quan els
aspirants tinguin edats compreses entre els 18 i 35 anys (inclosos), el
percentatge de la subvenció s’ha d’augmentar un 2% del màxim esmentat, amb
un límit màxim de 6250,53 € per habitatge.
Ajuts concedits, l’any 2002, a menors de 35 anys per a adquisició i rehabilitació:
778.897,84 € (60 habitatges)

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2002
180.303,63 €

Despesa:

778.897,84 €

(1) La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge en el marc del programa «Pla Habitatge» disposa per a l’any 2001 de
1.000.000.000 de pessetes per abonar subvencions reconegudes en la normativa vigent en matèria d’adquisició i rehabilitació
d’habitatge, que de forma preferent regula el col·lectiu específic de joves menors de 35 anys.
(2) Estimació feta a partir de les dades de l’any 1999. Es concediren més de 230 milions per a l’adquisició d’habitatges de
protecció oficial a joves fins a 35 anys. La quantitat final dependrà de la demanda.
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Àrea:
Habitatge
Objectiu:
2. Facilitar l’accés dels joves a l’adquisició i rehabilitació del primer habitatge, i
promocionar la compra i rehabilitació d’habitatges, sobretot els ja construïts
(habitatges de segona mà).

Mesura:
2.5. Promoció del cooperativisme i d’altres formes que garanteixen l’accés a
l’habitatge digne a preu de cost com a sistema alternatiu d’accés a l’habitatge.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2002
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
3. Dur a terme mesures d’acció positiva per facilitar la integració social dels col·lectius
de joves més desfavorits dins la nostra societat.

Mesura:
3.1. Reserva d’una part de les promocions socials per a aquests col lectius.

Descripció:
Es contemplen ajudes de lloguer i compravenda d’habitatges específics per a joves i
d’altres on els joves en són preferents. També es contemplen habitatges adaptats per
a persones amb discapacitats.

Responsable
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2002
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
3. Dur a terme mesures d’acció positiva per facilitar la integració social dels col·lectius
de joves més desafavorits dins la nostra societat.

Mesura:
3.2. Subvencions per a l’adequació dels habitatges a les necessitats dels joves
discapacitats, en el cas de compra i de lloguer, sempre que es compti amb el
permís del propietari.

Descripció:
No és contemplen ajudes específiques per joves amb discapacitats. Les ajudes
s’especifiquen per a rehabilitació i adaptacions d’habitatges.

Responsable
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Previst 2002
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Àrea:
Habitatge

Objectiu:
3. Dur a terme mesures d’acció positiva per facilitar la integració social dels col·lectius
de joves més desafavorits dins la nostra societat.

Mesura:
3.3. Subvencions per a pisos de transició.

Descripció:
Les ajudes són regulades per Ordre de la consellera de Benestar Social de 29 d’abril
de 2002, per la qual es regulen les ajudes per finançar el lloguer d'habitatges on es
duen a terme activitats que promouen la inserció de determinats col·lectius de
persones en processos de reinserció social que gestionarà l'Institut Balear d'Afers
Socials (BOIB núm. 62, de 23 de maig). Les ajudes són de caràcter econòmic per un
import de 36.060 € per a finançar el lloguer d’habitatges a entitats sense ànim de lucre
que duguin a terme activitats que promoguin la inserció de determinats col·lectius de
persones en processos de reinserció social que gestionarà l’Institut Balear d’Afers
Socials.
Les subvencions que es concedeixin s’adrecen a quatre tipus de serveis:
a) Habitatges on hi ha acollides dones en situació de risc i vulnerabilitat.
b) Habitatges on resideixen joves en processos d’emancipació i/o reinserció social
procedents de centres de reforma i/o protecció de menors.
c) Habitatges dedicats a persones en processos de reinserció social procedents
de centres de tractament de drogodependències.
d) Habitatges dedicats a persones en processos de reinserció social.

Entitats i projectes subvencionats:
Entitat
Projecte
Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Programa d’Emancipació
Menors
Religioses Adoratrius
Pisos de reinserció
INTRESS
Residència Illa, de suport a la família
autònoma

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Despesa:

Previst 2002
18.030,36 €
36.060 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
1. Afavorir la coordinació dels recursos informatius per a joves.

Mesura:
1.1. Jornades de polítiques informatives per a joves.

Descripció:
Trobada Formativa per a Regidors i Informadors Joves de Catalunya i Balears a
Formentera. 50 participants. 20 hores. Organitzada i realitzada conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya i l’INJUVE amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Formentera.
«Transversalitat i la cooperació en la informació jove» ha estat el tema escollit per a
treballar. Es planteja una reflexió dels tècnics i els polítics sobre aquests dos
conceptes tan importants per a rendibilitzar els nostres serveis i actualitzar les nostres
accions.
Compartir aquesta experiència amb una altra comunitat enriqueix encara més els
resultats, ja que permet un intercanvi necessari per fer front al futur amb realisme i
creativitat.

Responsable
Direcció General de Joventut

Despesa:

Previst 2002
39.065,79 €

15.025,3 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
1. Afavorir la coordinació dels recursos informatius per a joves.

Mesura:
1.2. Cursos multidisciplinars de comunicació i informació jove per a tècnics
municipals.

Descripció:
S’han organitzat uns cursos per a la posada en marxa dels punts d’informació laboral i
uns cursos conjunts amb l’Institut Balear de la Dona (IBD) a Palma i Eivissa.


Recursos informatius per a dones: explicació sobre els recursos existents per a
dones. Organitzat i realitzat conjuntament amb l’IBD. El de Mallorca va ser el 10 de
juny del 2002 i va haver-hi uns 30 participants. El d’Eivissa va ser el 30 de juliol del
2002 i va haver-hi uns 25 participants.



Cursos de formació per a informadors laborals: Cursos realitzats a Palma,
Eivissa i Maó. 50 participants. 25 hores. Organitzat i realitzat conjuntament amb el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002

152

Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
2. Potenciar els serveis d’informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves.

Mesura:
2.1. Manteniment d’una estructura de centres d’informació d’acord amb les
diferents necessitats de cada illa.

Descripció:
La Direcció General de Joventut té adscrit el Centre Balear d’Informació i
Documentació per a la Joventut (CBIDJ), que és el representant de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i
cooperació amb tots els serveis que integren la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove.
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove –Xarxa Infojove– és el conjunt
d’activitats d’informació, d’orientació i d’assessorament, dirigides als joves i prestades
directament al públic, promogudes i desenvolupades per entitats públiques o per
entitats privades sense ànim de lucre, l’objecte de les quals coincideixi amb les
accions descrites i que, per voluntat dels titulars, permeten ser reconegudes i
censades oficialment.
La Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove queda integrada per:
a) el CBIDJ
b) centres d’informació jove
c) punts d’informació jove
d) unitats d’informació jove
e) assessories per a joves

DIRECTORI DE SERVEIS D’INFORMACIÓ JOVE. XARXA INFOJOVE:
INFOJOVE
–
CBIDJ,
c/
de
Tel. 971 17 77 16 / 17
Fax 971 17 77 18
PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
Tel. 971 51 85 49
Fax 971 51 00 01

Joan

Lluís
A/e

Estelrich,

9

D’ALARÓ,
c/
petit,
A/e alaro@Infojove.caib.es

baixos,

1,

07003

07340,

Palma.

Alaró,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE D’ALCÚDIA, Casal de Can Joanet, placeta dels Pins, 1, 07400, Alcúdia
Tel. 971 54 91 95
Fax 971 89 70 99
A/e inf@alcudia.net
PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
D’ALGAIDA,
c/
dels
Cavallers,
Tel. 971 66 56 79
Fax 971 66 56 79
A/e algaida@ctv.es

22,

07210,

Algaida

CENTRE DE JOVENTUT I OCUPACIÓ - AJUNTAMENT D’ANDRATX, avinguda de la Cúria,1, 07150, Andratx
Tel. 971 62 80 18
Fax 971 13 65 52
A/e joventut@andratx.net
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PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE BINISSALEM, c/ de Sant Vicenç Paül, 5 1er pis, 07350, Binissalem
Tel. 971 87 01 93,
Fax 971 88 65 32,
A/e CasaldeJoves@Binissalem.org
CENTRE D’INFORMACIÓ MANCOMUNITAT DES RAIGUER, c/ de l’escola Graduada, s/n, 07350, Binissalem
Tel. 971 87 04 09,
Fax 971 87 03 92,
A/e servei_ocupacio@mancomunitatdesraiguer.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE BÚGER, c/ de Ramon Llull,4, 07311,Búger,
Tel. 971 50 95 09,
Fax 971 87 71 66
A/e BIBLIOTECABUGER@terra.es
XARXA D’INFORMACIÓ CALVIÀ. SIJ DE SON FERRER, c/ dels ocells del paradís s/n - Son Ferrer, 07181, Calvià
Tel. 971 23 14 23,
A/e programajove@calvia.com
PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
Tel. 971 51 64 15,
Fax 971 51 66 13,

CAMPANET,
plaça
Major,
27,
A/e metgedolc@ajcampanet.net

07310,

Campanet,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE
DE
Tel. 971 81 86 38,
Fax 971 81 86 38,

CAPDEPERA, c/ del Col·legi, 18,
A/e capdepera@Infojove.caib.es

07580,

Capdepera,

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE COSTITX, plaça de la Mare de
Tel. 971 87 60 68,
Fax 971 51 30 02,
A/e ajuntament@ajcostitx.net
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE
D’ESPORLES, c/ de Mossèn
Tel. 971 61 07 52,
Fax 971 61 95 05,
A/e pij@ajesporles.net

Déu,

Alcover,

15,

17,

07144,

07190,

Costitx,

Esporles,

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE FELANITX, carretera de Felanitx - Campos, km. 0.5, 07200, Felanitx,
Tel. 971 58 40 31,
Fax 971 58 2264,
A/e pij@felanitx.org
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE LA CIUTAT D’INCA, c/ d’Artà, 13 local 36 i 37 (dins l’aparcament de la
policia), 07300, Inca,
Tel. 971 50 49 65, Fax 971 50 49 65,
A/e Infojove@incaciutat.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE LLOSETA, c/ del comte Aiamans,
Tel. 971 88 50 54,
Fax 971 51 94 32,
A/e biblioteca@ajlloseta.net
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE LLUCMAJOR, c/ de st. Francesc,
Tel. 971 66 25 12,
Fax 971 66 28 18,
A/e llucmajor@Infojove.caib.es

s/n,

29–31,

07360,

07620,

Lloseta,

Llucmajor,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE MANACOR, c/ d’en Muntaner, 12, 07500, Manacor,
Tel. 971 84 91 29,
Fax 971 55 29 55,
A/e manacor@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE PORTO CRISTO, c/ d’en Gual, 31, A (Porto Cristo), 07680, Manacor,
Tel. 971 82 09 84,
A/e portocristo@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SON MACIÀ, c/ del puig d’Alenar, s/n (Son Macià), 07590, Manacor,
Tel. 971 55 58 97,
A/e sonmacia@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE MARIA DE LA SALUT, c/ de st. Miquel, 11, 07519, Maria de la Salut,
Tel. 971 52 56 88,
Fax 971 52 51 94
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE MARRATXÍ, avinguda d’Antoni Maura, 45, 07009, Pont d’Inca, Marratxí,
Tel. 971 60 10 89,
Fax 971 79 72 42
A/e informaciojoves@ajmarratxi.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE MONTUÏRI, local Jove del Poliesportiu es Dau, 07230, Montuïri,
Tel. 971 64 67 01,
Fax 971 64 63 10
PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
Tel. 971 86 04 90,
Fax 971 53 72 52

MURO,
c/
de
Joan
A/e pijmuro@terra.es

Massanet,

51,

07440,

Muro,

PIJ DEL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL "JOVENT", c/ de Son Gibert, 8, 07008, Palma,
Tel. 971 47 18 06,
Fax 971 47 18 53
A/e cfojovent@telefonica.net
CIJ
DE
L’AJUNTAMENT
DE
PALMA,
c/
de
la
Tel. 971 72 55 01,
Fax 971 42 58 03
A/e cij@a-palma.es

Ferreria,

11,

07002,

Palma,

CASAL D’INFANTS I JOVES DE LLEVANT, c/ de Pere d’Alcàntara Penya,10 baixos, 07006, Palma,
Tel. 971 46 95 01,
Fax 971 46 90 57
A/e casaldellevant@a-palma.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA, c/ de l’Hospital, 28, 07520,Petra,
Tel. 971 83 04 31,
Fax 971 83 04 40
A/e promocio@mancomunitatplademallorca.net
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PUNT
D’INFORMACIÓ
Tel. 971 56 14 80,

JOVE

DE

PETRA,
c/
del
Sol,
A/e esquarter@ajpetra.net

5,

PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
POLLENÇA,
c/
de
st.
Jordi,
Tel.971 53 50 37,
Fax 971 53 50 83,
A/e dragut@Infojove.caib.es

07520,

19,

Petra,

07460,

Pollença,

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE PORRERES, c/ d’en Mago - c/ d’en Sitjar, 07260,
Tel. 971 16 84 93,
Fax 971 16 82 65,
A/e porreres@Infojove.caib.es

Porreres,

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE PUIGPUNYENT, c/ de sa Travessia, 35,
Tel. 971 61 66 54
Fax 971 61 40 01
A/e biblioteca@ajpuigpunyent.net

07194, Puigpunyent,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SA
Tel. 971 54 00 54
Fax 971 86 21 31

07420,

POBLA, plaça de la Constitució,1,
A/e ajuntament@ajsapobla.net

Sa

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, c/ Major,7 - s’Escaleta, 07530,
Llorenç des Cardassar,
Tel. 971 83 82 02
Fax 971 83 85 44
A/e joventut@santllorenc.com

Pobla,

Sant

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SANTA MARGALIDA, c/ de la Constitució, 6, 07450, Santa Margalida,
Tel. 971 52 38 95
Fax 971 52 30 01
A/e santamargalida@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE CAN PICAFORT, plaça de Gabriel Roca, 6 (Can Picafort), 07458,
Santa Margalida,
Tel. 971 85 03 10
Fax 971 85 18 36
A/e canpicafort@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, plaça de la Vila, 1, 07320, Santa Maria del Camí,
Tel. 971 62 01 31
Fax 971 14 03 37
A/e ajuntament@ajsantamariadelcami.net
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SANTANYÍ, c/ de Bernat Vidal i Thomàs, s/n, 07650, Santanyí,
Tel. 971 64 21 36
Fax 971 64 21 36
A/e cij@ajsantanyi.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE CALA D’OR, avinguda de Perico Pomar, 10 (Cala d’Or), 07660, Santanyí,
Tel. 971 64 80 28
Fax 971 64 80 29
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SELVA, c/ dels aires de Muntanya,
Tel. 971 87 52 44,
Fax 971 87 52 69
A/e selva@Infojove.caib.es

16,

PUNT D’INFORMACIÓ JOVE
DE SES
Tel. 971 64 96 82
Fax 971 64 96 82

07640, Ses

PUNT
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
Tel. 971 52 00 27,
Fax 971 85 50 63
CENTRE
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
Tel. 971 63 84 42
Fax 971 63 40 75

SALINES, plaça d’Espanya,
A/e sessalines@Infojove.caib.es

SINEU,

c/

de

st.

3,

Francesc,

SÓLLER,
avinguda
del
A/e bpinya@a-soller.es

Born,

07313,

Selva,

Salines

10,

07510,

Sineu,

1,

07100,

Sóller,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SON CERVERA, c/ del doctor Esteva, 3, 07550, Son Cervera,
Tel.971 56 70 50,
Fax 971 56 81 01
A/e sonservera@Infojove.caib.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE CALA MILLOR, c/ de les Flors, 3, 07560, Cala Millor, Son Servera,
Tel. 971 58 75 22
Fax 971 56 22 15
A/e CIJ_CALAMILLOR@sonservera.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE VILAFRANCA DE BONANY, c/ de Santa Bàrbara, 30 1er pis, 07250, Vilafranca
de Bonany
Tel. 971 83 21 04
Fax 971 83 21 08
A/e pij@vilafrancaterrabona.com
MENORCA
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE D’ALAIOR, c/ Major, 14, 07730,Alaior,
Tel. 971 37 11 43
A/e PIJALAIOR@971371143.e.telefonica.net
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DES CASTELL, c/ de Miranda de Cala Corb, 10, 07720, es Castell,
Tel. 971 36 82 78
Fax 971 36 82 78
A/e joventutiesports@eresmas.com
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE CIUTADELLA, avinguda de la Constitució, 22 - Galeries des Molí, 07760,
Ciutadella,
Tel. 971 48 42 31
Fax 971 48 42 31
A/e puntjove@ciutadella.e.telefonica.net
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CENTRE
D’INFORMACIÓ
JOVE
DE
Tel. 971 36 45 34
Fax 971 35 07 83

MAÓ,
c/
de
Miquel
de
A/e msegui@dgjovent.caib.es

PUNT D’ INFORMACIÓ JOVE DE MERCADAL, c/ del general Albertí,
Tel. 971 15 43 04
Fax 971 37 55 76
A/e pijesmercadal@terra.es

Verí,

22,

6,

07703,

07740, es

Maó,

Mercadal,

PUNT D’ INFORMACIÓ JOVE DE FORNELLS, Edifici Municipal, c/ de ses Escoles, 23, Fornells, 07748 es
Mercadal
Tel. 971 37 66 08
Fax 971 37 66 08
A/e fornellspij@terra.es
PUNT D’ INFORMACIÓ JOVE DES MIGJORN GRAN, c/ de s’Era, 32, 07749, es Migjorn Gran
Tel. 971 37 95 36
Fax 971 37 03 72
A/e pij_migjorn@wanadoo.es
PUNT D’ INFORMACIÓ JOVE DE SANT LLUÍS, c/ del comte Lannion, 136, 07710, Sant Lluís
Tel. 971 15 10 61
Fax 971 15 10 61
A/e molidebaix@telefonica.net
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE D’EIVISSA, c/ de Josep Zornoza Bernabeu, 8 baixos, 07800, Eivissa,
Tel. 971 39 80 26 / 31 23 33
A/e eivissa@Infojove.caib.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA (CIJAE), c/ de Carles III, 28 baixos, 07800,
Eivissa
Tel. 971 31 22 13
Fax: 971 19 48 55
A/e cijae@eivissa.org
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SANT ANTONI DE PORTMANY, c/ de Ramón i Cajal, 19, 07820, Sant Antoni
de Portmany
Tel. 971 80 31 63
Fax 971 80 31 63
A/e jove@santantoni.net
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SANT JOSEP, c/ de Pere Escanelles, s/n, 07830, Sant Josep,
Tel 971 80 07 45
Fax 971 80 07 45
A/e santjosep@Infojove.caib.es
PUNT D’INFORMACIÓ JOVE DE SANT
Tel: 971 39 51 22
Fax: 971 39 62 91

JORDI, c/ dels Pirineus,
A/e canjurat@yahoo.es

5,

07817,

Sant

Jordi,

CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE SANTA EULÀRIA DES RIU, Port esportiu de Santa Eulària, s/n, 07840, Santa
Eulària des Riu
Tel. 971 31 90 65
Fax 971 31 90 65
A/e juventutse@terra.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE FORMENTERA, plaça de la Constitució, 7, 07860, Sant
Tel. 971 32 23 09
Fax: 971 32 25 56
A/e cjoves@interbook.net

Francesc

Xavier

El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut té, entre d’altres
funcions: promoure la creació de nous serveis d’informació; prestar assessorament
sobre la creació de nous serveis; promoure la creació i l’avaluació d’espais comuns de
la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove; col·laborar amb els serveis d’informació
per a l’aportació de material de consulta i publicacions, etc.
La Direcció General de Joventut té tres oficines d’informació per a joves: una a
Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca:
MALLORCA
Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
c/ de Jeroni Antich, 5
07003 Palma

EIVISSA
Centre d’Informació Jove d’Eivissa
avinguda d’Espanya, 49, 2
07800 Eivissa

MENORCA
Oficina d’Informació per a Joves de Maó
c/ de Miquel de Verí, 6
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07703 Maó

COMPOSICIÓ DE LA XARXA
Serveis d’informació jove:
1- CENTRES D’INFORMACIÓ JOVE: 22 CENTRES; 16 a Mallorca, 5 a Eivissa i 1
a Menorca.
2- PUNTS D’INFORMACIÓ JOVE: 44 PUNTS: 34 a Mallorca, 2 a Eivissa i
Formentera i 8 a Menorca.
3- UNITATS INFORMATIVES: 14 UNITATS : 13 a Mallorca, i 1 a Menorca
Total serveis de la Xarxa: 80

ACTIVITATS DE LA XARXA

Informació enviada
- 3.860 missatges enviats a tota la Xarxa mitjançant la llista de distribució:
llista.Infojove@bitel.es
- 24 Trameses (correu tradicional, sistema de paquet blau) amb documentació i
informació, 1920 paquets enviats.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
222.374,48 €

Despesa:

240.404,84 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
2. Potenciar els serveis d’informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves.

Mesura:
2.2. Subvencions als serveis i punts d’informació jove.

Descripció:
Ajudes regulades per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 18 de març de
2002, per la qual es convoquen subvencions en matèria de serveis d’informació jove
per a l’any 2002 (BOIB núm. 39, de 30 de març).
L’objectiu de l’Ordre és la convocatòria de subvencions en matèria d’informació jove
en dues modalitats (vegeu la mesura 2.4):
1) Modalitat A. Per dur a terme les activitats.
2) Modalitat B. Per a la promoció i el funcionament d’unitats informatives d’integració
social.

1. Modalitat A. Per dur a terme les activitats següents, per un import màxim de
63.106,00 €:
a) Activitats derivades del funcionament normal d’un servei d’informació juvenil.
b) Activitats de dinamització de la informació o l’assessorament: edició de suports
informatius, publicacions periòdiques, xerrades, pàgines web i qualsevol altra
activitat relacionada directament amb la dinamització de la informació als joves.
c) Creació d’assessories o unitats d’informació sobre temes específics d’interès
per a la joventut.
d) Activitats o projectes de dinamització de la joventut que impliquin la participació
de joves de més d’un municipi.
Beneficiaris: Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de les Illes Balears
que mantenguin serveis d’informació jove que hagin estat reconeguts com a membres
de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
Nombre de sol·licituds: 44 ajuntaments i mancomunitats.
Cal tenir en compte les subvencions del SOIB, en el marc del conveni per a la creació
de Punts d’Informació Laboral. S’han creat 32 punts d’informació laboral i s’han format
50 informadors. Es facilita informació diària a través de correu electrònic. S’han
aportat 24.000 € a la Xarxa (vegeu la mesura 2.1 de l’àrea de treball i formació).

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
63.106,27 €
63.105,90 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
2. Potenciar els serveis d’informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves.

Mesura:
2.3. Cursos de formació d’informadors juvenils.

Descripció:
- Curs d’informador jove, realitzat a Palma i Manacor. 31 Informadors formats.
150 hores. El curs fou organitzat per el CBIDJ i realitzat per la Xarxa Infojove.
- Formació de Corresponsals de Centres Educatius, realitzat a Alcúdia. 30
participants. 6 hores. El curs fou organitzat conjuntament amb el Centre d’Informació
Jove de l’Ajuntament d’Alcudia.
- Formació de Corresponsals d’Unitats Informatives, realitzat a Palma. 20
participants. El curs fou organitzat conjuntament amb les ONG participants al projecte
d’Unitats.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
9.015,18 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
2. Potenciar els serveis d’informació jove, com a eines descentralitzades i
especialitzades en informació i joves.

Mesura:
2.4. Manteniment de corresponsalies amb entitats socials per a la informació
jove.

Descripció:
Actualment hi ha corresponsalies a entitats socials i a instituts. Hi ha uns 50
corresponsals a instituts, els quals durant el 2001 varen rebre accions de formació
específica.
El manteniment de les corresponsalies amb entitats socials per a la informació jove
s’articulen mitjançant les ajudes regulada per l’Ordre de la consellera de Benestar
Social de 18 de març de 2002, per la qual es convoquen subvencions en matèria de
serveis d’informació jove per a l’any 2002 (BOIB núm. 39 de 30 de març).
L’objectiu de l’Ordre és la convocatòria de subvencions en matèria d’informació jove
en dues modalitats (vegeu la mesura 2.2):
1) Modalitat A. Per dur a terme les activitats.
2) Modalitat B. Per a la promoció i el funcionament d’unitats informatives d’integració
social.
2. Modalitat B. Per a la promoció i el funcionament d’unitats informatives d’integració
social per un import màxim de 9.015,00 €.
Beneficiaris: Els beneficiaris de les subvencions per promoure les unitats
informatives d’integració social són les fundacions i les associacions sense ànim de
lucre que desenvolupin processos d’inserció social amb joves i mantenguin en
funcionament les unitats d’informació jove, que puguin acreditar el compliment dels
requisits per ser reconeguts com a part de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove.
A la sol·licitud de subvenció s’ha d’adjuntar un informe sobre les condicions de
funcionament de la unitat d’informació jove, indicant el nombre d’educadors i
corresponsals que hi fan feina.
Nombre de sol·licituds: 8
Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
12.020,24 €
9.015,00 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.1. Assessoria jurídica.

Descripció:
L’Assessoria Jurídica és un servei d’informació i assessorament jurídic per a joves
que depèn orgànicament de les Oficines d’Informació Juvenil adscrites a la Xarxa
d’Instal·lacions de les Illes Balears (XIB), consorci del Govern de les Illes Balears.
Si bé el servei estava en un principi centralitzat i ubicat a l’illa de Mallorca, durant l’any
2001 se’n va dur a terme una descentralització amb la creació d’una assessoria
jurídica a Menorca i una altra a Eivissa. Cal dir que durant l’any 2002 s’ha consolidat
el servei ofert a les altres illes.
Els objectius de les assessories jurídiques són:
1.- Informar el jovent dels seus drets i deures.
2.- Assessorar-los sobre qualsevol problema juridicolegal que tenguin.
3.- Apropar la Justícia al món juvenil.
4.- Ensenyar al jovent a reivindicar els seus drets com a consumidors, administrats,
etc.
5.- Difondre, mitjançant conferències, taules rodones, xerrades, tríptics, la normativa
vigent en certs àmbits molt concrets relacionats amb problemàtiques específiques
dels i les joves i donar la possibilitat a aquells col·lectius que habitualment han estat
relegats de l’emparament legal que manifestin les seves idees, tot promovent un
debat a la societat a fi de cercar solucions i/o alternatives socials i legals a la seva
situació.
En definitiva, l’objectiu primordial d’aquesta assessoria és que el jovent en general, i
aquells grups amb una possibilitat d’exclusió més gran en particular, una vegada
informats i assessorats sobre els seus drets i deures i sobre la realitat jurídica
imperant a la societat actual, no tenguin cap tipus de problema a l’hora de fer valer els
seus drets i estiguin prou formats per saber reivindicar-ne l’aplicació, creació o
modificació.
Les activitats dutes a terme al 2002 s’han centrat principalment a cobrir les demandes
fetes pels usuaris i usuàries (s’ha de ressaltar que a l’any 2002 s’han duplicat el
nombre de consultes i d’usuaris), col·laborar en diversos projectes (els més importants
centrats en la llei de parelles de fet i en la formació dels orientadors laborals del SOIB)
i assolir els objectius polítics abans esmentats.
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S’han desenvolupat les següents activitats:
-

Difusió dels drets i deures de sectors específics de la joventut, i de la població en
general.
Creació i recopilació de materials de consulta sobre temes jurídics d’interès per als
usuaris i usuàries d’Infojove.
Comunicació i col·laboració amb altres sectors de l’administració i/o amb entitats
socials.
Formació i informació d’informadors juvenils.
Coordinació de les assessories de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Els usuaris han tingut a la seva disposició el servei d’assessorament jurídic per a
joves a Mallorca durant quinze hores setmanals; tres hores diàries, de les 12:00 fins a
les 15:00 (franja horària que es va considerar com la més adequada perquè els joves
estudiants o treballadors poguessin desplaçar-se fins a la oficina). Durant aquest
període de temps s’han fet les consultes que es relacionen a continuació:
• Nombre d’usuaris: 882. A la memòria anterior consten 334 usuaris i usuàries.
Per tant el nombre de consultes i usuaris i usuàries gairebé s’ha triplicat.
• Sexe dels usuaris: El 60% de les consultes han estat efectuades per HOMES i
el 40% per DONES.
• Edat dels usuaris:
- Menors de 20 anys: 5,47% de les consultes. (6,16% l’any 2001 i 16,26% l’any
2.000).
- De 20 a 25 anys: 21,19% de les consultes. (24,65% l’any 2001 i 32,55% l’any
2.000).
- De 26 a 30 anys: 44,05% de les consultes. (36,98% l’any 2001 i 30,23% l’any
2.000).
- Més de 30 anys: 29,29% de les consultes. (30,13% l’any 2001 i 19,76% l’any
2.000).
De l’evolució dels percentatges corresponents als tres darrers anys s’interpreta que hi
ha una consolidació en l’edat dels usuaris del servei. Aquests, genèricament, són
majors de 25 anys però no han passat de la trentena. Globalment es veu que les ¾
parts dels usuaris són menors de trenta anys i, significativament per a un servei per a
joves, ¼ part n’és major.
Nacionalitat dels usuaris:
Un 65% dels usuaris del servei són estrangers. D’aquests, un 20% són comunitaris i
la resta són ciutadans d’altres països (sobretot llatinoamericans –equatorians,
colombians, argentins i uruguaians–, de l’Europa de l’Est –búlgars, romanesos,
polonesos i russos– i africans –marroquins, senegalesos i nigerians–). Així, només un
35% de les persones que s’apropen al servei són de nacionalitat espanyola.
•
•
•

Mitjà de resposta:
Per telèfon: 20,32 % de les consultes.
Directe: 73,58 % de les consultes.
Correu electrònic: 6,10 % de les consultes.
Usuaris a qui s’ha donat material de suport: 70,23 %.
Respostes delegades o derivades (a sindicats, assessoria d’estudis, Oficina
de Defensa dels Consumidors, principalment): 20,9%. El fet que la resposta
sigui derivada no implica que no hagi estat atesa. Simplement vol dir que el servei
que oferim és moltes vegades el punt intermedi entre l’usuari i el centre on li poden
gestionar, tramitar la seva demanda, i no només assessorar-lo o informar-lo.
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•

Lloc de residència habitual dels usuaris/es:

-

Palma: 65,03 % dels usuaris.
Resta de pobles de Mallorca: 34,97 % dels usuaris.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
21.035,42 €
36.060,73 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.2. Assessoria d’estudis i formació.

Descripció:
La informació que es proporciona és la del Centre Balear d’Informació i Documentació
per a la Joventut.
OBJECTIU: INFORMAR I ORIENTAR
Accions realitzades
1 – Consolidar el contactes amb els orientadors i orientadores dels IES de Mallorca.
L’Objectiu és de treballar amb els centres educatius i sobretot amb els orientadors
dels IES i els CEPA. Els orientadors han d’ensenyar el jove a emprar i a conèixer els
serveis d’informació al jove amb una sèrie d’actuacions i de visites al centre.
2 – PROGRAMA EURODESK.
Eurodesk és un servei que difon informació sobre iniciatives i programes de la Unió
Europea relacionats amb l’educació, la formació i la joventut. Està implantat a 18
països. El servei ofereix:
- atenció telefònica, personal i per correu electrònic a la demanda informativa dels
joves i d’aquells que treballen en el camp de la joventut, a nivell nacional,
autonòmic i local.
- Servei FirstClass. Es tracta d’una Intranet on participen tots els països membres
del programa, per tal d’intercanviar informació, recerca de socis, oportunitats de
feina i d’intercanvi de projectes, intercanvi d’adreces sobre estudis i beques.
- Difusió del Butlletí d’Informació mensual d’Eurodesk a tota la llista de distribució.
3 – Col·laboració amb els llocs web Arc46 i Educaweb. Articles sobre temes educatius
i elaboració d’informació.
Línies per seguir
- Consolidar les relacions amb la Conselleria d’Educació i Cultura amb els
departaments de Beques, Educació d’Adults, Batxillerat i Formació Professional.
- Seguir col·laborant amb l’Oficina d’Informació i la Secció d’Alumnes de la UIB en
nous projectes sobre temes universitaris i amb l’intercanvi de documentació i
d’informació.
- Seguir col·laborant amb els centres educatius i entitats educatives de les Illes
Balears.
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Noves propostes
- Realitzar una jornada informativa a la xarxa d’Infojove sobre temes educatius amb
col·laboració d’Arc46, tècnics de la Conselleria d’Educació i Cultura, de les
direccions generals de Planificació i Centres, Formació Professional i Inspecció
Educativa, i d’Universitat.
Una vegada analitzats i treballats aquests possibles temes, es farà una ronda amb
els informadors i informadores de la xarxa per fer més propostes.
•
•
•
•
•

Orientar/ Educar. Qui és l’orientador?.
Els valors en el nostre temps segle XXI.
Interculturalitat.
Educació per a l’economia alternativa i el desenvolupament sostenible.
Realitzar una nova edició actualitzada i renovada de la Guia d’ensenyança no
reglada.

Objectiu: ampliació, millora i actualització de la informació
Accions realitzades
- Recopilació d’informació sobre diversos estudis d’ensenyament no reglat a les Illes
Balears.
- Elaboració de llistats sobre ensenyança no reglada d’acadèmies i centres a les
Illes Balears, classificació per temes i àrees per tal de poder tenir un llistat
actualitzat i facilitar la informació a l’usuari amb una carpeta d’autoconsulta.
- Carpeta d’informació general sobre la preinscripció universitària, de preinscripció
de secundària i formació professional a les Illes Balears, Catalunya i València.
- Col·legis majors i residències universitàries, recollida de documentació i directori
sobre cada allotjament, elaborat per les comunitats autònomes i facilitar la
informació a l’usuari amb una carpeta d’autoconsulta.
- Introducció de nous enllaços d’interès a Infojove: beques, salut i de portals
educatius.
- Dins la nova oficina hem creat un espai nou, una prestatgeria amb material
informatiu sobre les universitats espanyoles per facilitar la informació a l’usuari i
l’autoconsulta.
- Introducció de noves dades d’informació a la web sobre temes educatius en
general.
Línies per seguir
-

Establir contacte amb:
• Conselleria d’Educació i Cultura, en particular amb les direccions generals
de Formació Professional i Universitat
• Universitat de les Illes Balears, per signar convenis de col·laboració per tal de
desenvolupar programes conjunts, intercanvi de publicacions, material,
informació i creació de documents dedicats al sistema educatiu universitari.
• Ministeri d’Educació i Cultura, per a tota la informació, documentació,
legislació i novetats que es vagin publicant sobre tot el que fa referència a
Educació, Universitats i Investigació que sigui d’interès per als joves de les Illes
Balears
• Centres d’ensenyança no reglada, per tal de facilitar l’accés a la informació a
tots els joves interessats a realitzar aquests tipus d’estudis.
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•

-

-

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, amb la finalitat
d’establir contactes per l’intercanvi de material informatiu i publicacions, així
com tot el que tengui a veure amb l’ensenyament secundari, batxillerat i
formació professional.
• Comissionat per a Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya,
per tal de rebre totes les novetats universitàries així com de recerca que siguin
d’interès per als joves de les Illes i que es duguin a terme a Catalunya.
• Amb totes les universitats d’Espanya, per poder fer arribar la seva oferta a
tots els usuaris que puguin estar interessats a realitzar estudis fora del districte
de les Illes Balears.
• Direcció General XII de la Comissió Europea, per tal de saber quines són les
línies europees en temes educatius i posar a l’abast de tothom els programes
europeus que surtin sobre temes educatius.
• Centre Balears Europa
Continuar amb l’elaboració de dossiers informatius de temes dedicats a
l’ensenyament superior i a l’educació a l’estranger (sistemes educatius alemany,
francès, australià i americà).
Millorar la Guia d’ensenyança no reglada.

Noves propostes
- Adquirir noves publicacions que creim que són importants per a l’àrea.
- Assistir a cursos de formació i reciclatge sobre temes dedicats a la informació del
jove i al món educatiu.
- Donar a conèixer l’àrea mitjançant la distribució d’un fulletó informatiu.
- Assistir als dos esdeveniments educatius importants el Saló de l’Ensenyament i
AULA.

Objectiu: col·laborar amb el centre coordinador
Accions realitzades
- Participació amb la preparació dels continguts que fan referència a educació del
Pla Jove 2001-2004.
- Elaboració de material dedicat a temes d’educació per als centres i punts
d’informació jove.
- Col·laboració amb la redacció de la Guia de vacances 2002 a l’apartat «Aprendre».
- Col·laborar, ajudar i ensenyar als nous informadors i informadores juvenils
d’aquesta darrera convocatòria per a la realització de noves carpetes
d’autoconsulta sobre «Educació i estudis».
- Llista de distribució i correu electrònic, que són un dels millors mitjans de
comunicació que tenim per enviar i rebre informació a dins la Xarxa d’Informació
Jove.
- Enguany hem rebut demandes de particulars, usuaris que han conegut l’àrea
mitjançant la pàgina web, i de col·lectius, associacions i oficines d’informació al
jove de l’Estat amb els quals mantenim contactes amb les llistes de distribució.
Missatges enviats a la llista de distribució

256

Missatges que envien informació sobre Eurodesk

43

Missatges d’usuaris que ens demanen informació

72

Missatges enviats sobre la Guia d’ensenyança no reglada

245
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Total_____________

616

Noves propostes
- Jornada amb els informadors juvenils de la Xarxa per tal d’intercanviar
experiències i ampliar informació.
- Nous dossiers informatius sobre «Estudiar a l’estranger», «Beques i Ajudes a les
Illes Balears».
- Convocar el I Curs de Directors de Centres d’Informació a Palma.

Objectiu: arribar a tothom
Accions realitzades
- Informar col·lectius de joves estudiants d’iniciació professional i batxillerat,
acompanyats per l’orientador/a, interessats per temes educatius i sortides
professionals.
Línies per seguir
- Les bones relacions mantingudes durant aquests anys amb els departaments
d’orientació han fet possible que de cada vegada arribem a més joves, cosa que
abans era quasi impossible, en particular a joves de la perifèria de ciutat, de barris
allunyats del centre. Hem aconseguit que els orientadors hagin introduït dins les
activitats extraescolars visites al Centre d’Informació.
Noves propostes
- La llista de distribució és una eina molt adequada per a arribar a tothom, seguir
amb aquesta línia d’actuació i obrir espais de comunicació i intercanvi amb
diferents llocs del món interessants amb temes educatius i de joventut.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
21.035,42 €

Despesa:

22.838,46 €

63.106,27 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.3. Assessoria laboral.

Descripció:
Objectiu: informar
i facilitar la inserció dels joves al mercat laboral–
assessorament sobre treball.
Accions realitzades
1.- Atenció directa i personalitzada als usuaris del servei, donant-los informació
i orientació sobre tots aquells aspectes relacionats amb el treball (mercat
laboral, recursos laborals, borses de feina, treball a l’estranger, formació
ocupacional, oposicions, etc.).



Nombre de Demandes Generals …………………………...…...2.203
Nombre de Demandes de treball a l’estranger ……………….1.400

Total de demandes a l’àrea de treball Any 2002………...........................3.603
¾ Borsa de Treball


Nombre de sol·licitants a la borsa de treball:

Total Any 2002………………………………………….……...1.123
COL·LOCACIONS DIRECTES. Total Any 2002……………...……….89


Nombre d’ofertes de feina que ha tramitat la Borsa de Treball…293



Procedència de les ofertes:
o Empreses privades…………………………..218
o Empreses públiques o institucions………….37
o Altres borses de feina / empreses de selecció de personal……… 38

¾ Conclusions:
 El nombre de persones que han trobat feina a la nostra Borsa de Treball va
augmentant cada any de manera significativa, amb una mitjana de 7
col·locacions mensuals; tot tenint en compte que els recursos humans i
materials amb què compta aquesta borsa són molt limitats.
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El nombre de joves inscrits a la Borsa de Treball augmenta molt
significativament a mesura que els joves i la població en general coneixen la
seva existència i els serveis que ofereix. S’ha de tenir en compte que la nostra
Borsa de Treball no té límit de edat ni de residència o empadronament (és a
dir, s’accepten candidatures de tot l’Estat Espanyol i fins i tot de l’estranger).
Això explica l’elevat nombre d’inscrits a la nostra Borsa, que contrasta amb el
baix nombre de col·locacions, circumstància que ve donada pel fet que és difícil
trobar feina a les Illes si no s’hi resideix.
Enguany és força significatiu l’augment del nombre de persones que estan
inscrits a la nostra Borsa de Treball procedents de països extracomunitaris.
Igualment el nombre d’ofertes de feina ha estat molt important, així com la seva
procedència: el 90 % d’empreses privades directament, i la resta provenen
d’altres borses de treball o empreses de selecció de personal.
Un 10 % de les empreses que utilitzaren la nostra Borsa de Treball per trobar
treballadors ho varen fer per primera vegada.

Línies per seguir
 Informar i orientar als i a les joves tant en el procés de recerca de feina
(Borsa de Treball) com una vegada que s’han introduït en el món laboral
(Assessoria).
 Promoure especialment la inserció laboral dels i de les joves amb
problemàtiques educatives, socials, familiars, etc. (Projecte d’Unitats
Informatives).
 Contactes amb altres entitats i institucions que puguin ajudar-nos en la
nostra tasca.
ASSESSORAMENT SOBRE TREBALL
És un servei de l’Àrea de Treball molt utilitzat pels joves per causa de la seva
gratuïtat i de la relació propera que es dóna amb la informadora. Molt de joves que
sol·liciten assessorament acudeixen sovint a les nostres oficines. Cada vegada
augmenta el nombre de consultes de persones estrangeres que cerquen orientació
per tal de legalitzar la seva situació. A la Borsa és fa una orientació inicial i es
deriva a l’Assessoria Laboral.
En general aquest servei ofereix informació sobre tipus de contractes, salaris i
nòmines, convenis col·lectius, etc.


El nombre total de demandes d’aquesta assessoria a l’any 2002 ha estat
de 40.

Accions realitzades
 Assistència al curs de formació del Pla FORCEM «Feina i Contractació» el
maig de 2002.
 Actualització dels convenis més sol·licitats: Hoteleria, Comerç, etc.
 Assistència al Curs d’Informador Laboral organitzat pel SOIB, el novembre de
2002, per a l’actualització de coneixements en temes d’assessorament legal a
estrangers respecte de la nova Llei d’estrangeria entre d’altres temes.
Línies per seguir
 Continuar amb la formació i reciclatge per part de la informadora en matèries
d’assessorament laboral, Llei d’estrangeria, etc.
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Seguir amb la col·laboració entre la Conselleria de Formació i Treball, sindicats
i assessories per a l’intercanvi i actualització d’informació en aquesta matèria.

Treball a l’estranger
L’assessorament sobre treball a l’estranger és cada dia més demandat, ja que el
coneixements d’idiomes i l’experiència de viure un temps a l’estranger és una
inquietud molt marcada entre el jovent.
Podem destacar que dins aquesta àrea tenim un mínim de 4 demandes al dia. Això
ens duu a augmentar constantment la informació, ja sigui per Internet, a través de
guies especialitzades, etc.


Nombre de demandes de treball a l’estranger any 2002: 1.400

Accions realitzades
 Elaboració de directoris d’agències privades que ofereixen programes de
treball a l’estranger.
 Actualització de les carpetes de «Treball a l’estranger» i introducció de
tríptics informatius de les agències privades.
 Assistència a la xerrada realitzada per la XARXA EURES-INEM per
actualitzar informació de treball a l’estranger i per conèixer els recursos de
la Xarxa (utilització de la base de dades, allotjament, documents sanitaris i
laborals imprescindibles per viatjar a l’estranger, funcionament del mercat
laboral, etc.), que va tenir lloc el novembre de 2002.
Línies per seguir
 Seguir la col·laboració amb la Xarxa EURES-INEM per a una millor
informació i difusió de les ofertes de treball a nivell europeu.
Noves propostes
 Actualització del llistat de les agències privades que ofereixen treball a
l’estranger.
 Millor difusió del recursos laborals a l’estranger amb dossiers informatius
específics dels països més demandants (Gran Bretanya, França,
Alemanya).
 Ampliació de l’àrea i, en concret, de la Borsa de Treball, tant en recursos
humans (1 auxiliar administratiu), com materials (base de dades
informatitzada).
 Major difusió de la Borsa de Treball entre les empreses i altres institucions i
serveis d’orientació, mitjançant un fulletó explicatiu específic.

Objectiu: ampliació i millora i actualització de la informació
Accions realitzades
Ampliació de l’Àrea de Treball amb:
 Introducció d’informació actualitzada sobre les ofertes de feina de la Borsa
a la pàgina web d’Infojove.
 2 carpetes sobre cursos de Formació Ocupacional (Objectiu 3 i Pla FIP), en
col·laboració amb l’oficina d’informació de la Conselleria de Treball.
 Creació de la Carpeta d’Ofertes de Treball, on incloem les ofertes
d’Infojove, del SOIB, de borses de feina Locals (PIMEM; CAEB; FUEIB),

170






agències de col·locació, empreses de selecció de personal, empreses
privades, oferta pública, etc.).
Creació del dossier d’oposicions, on recollim informació de les institucions
públiques més importants (Consell Insular de Mallorca, Govern de les Illes
Balears, Ministeri de Justícia, etc.). Hi incloem informació del seu
Departament de Recursos Humans, adreces d’Internet, telèfons, tipus de
places que ofereixen, etc.
Creació del dossier de recerca de feina per sectors (hoteleria i turisme,
comerç, sanitat, socioeducatiu, borses de treball en general). Hi incloem el
llistat d’empreses privades o públiques del sector.
Assistència al curs d’Informadors Laborals organitzat per la Conselleria de
Formació i Treball, el novembre de 2002.

Línies per seguir
 Assistència a cursos, seminaris i jornades relacionades amb l’àrea de
treball.
 Continuar col·laborant amb les entitats i institucions que puguin donar suport
a l’àrea.
Noves propostes





Actualització de les Carpetes de «Formació ocupacional» i «Feina a
l’estranger».
Creació de més dossiers de recerca de feina a nous sectors: construcció,
medi ambient, empreses de neteja, etc.
Creació de dossier d’informació de borses de feina o empreses que fan
feina en col·lectius específics: dona, discapacitat, immigrants, joves, etc.
Col·laboració amb el SOIB, tant per a informació de cursos de formació
ocupacional com per a ofertes de feina.

Objectiu: Col·laboració amb el Centre Coordinador
Accions realitzades
 Tramesa periòdica de les ofertes de treball als serveis d’informació jove
mitjançant la llista de distribució i la pàgina web.
 Tramesa periòdica d’informació general de l’àrea de treball.
 Col·laboració amb els nous punts d’informació laboral (PIL).
 Actualització del capítol 7, «Treballar», de la Guia de Vacances 2002, amb
una tirada de 20.000 exemplars.
Línies per seguir
 Continuar amb les trameses d’informació sobre treball en general.
 Col·laborar amb les oficines i punts per a donar sortida a les ofertes de
treball.
 Ajudar i donar suport al muntatge d’àrees i borses de treball als punts
d’informació que ho sol·licitin.
 Organització de visites informatives a entitats relacionades amb el món de
la inserció laboral de joves.
Objectiu: arribar a tothom
 Elaboració i participació en directe a l’agenda setmanal de Ràdio Jove,
amb continguts informatius sobre ofertes de treball i temes relacionats
amb feina per als joves de les Illes.

171



Xerrades i sessions informatives sobre l’Àrea de Treball a:
o Alumnes de Garantia Social dels centres següents:
 Coordinadora de Minusvàlids
 Sant Josep Obrer
 CEPA La Balanguera
o Alumnes de Instituts d’ESO dels centres següents:
 IES Antoni Maura
 IES Josep Sureda i Blanes
 IES Arxiduc Lluis Salvador
o Programa de Joventut a Europa. Visita de joves de països d’Europa
a les nostre oficines, organitzat pel Centre d’Estudis de l’Esplai.
o Visites de les Entitats a la nostra Oficina:
 IFES, abril de 2002
 FUNDOSA, juny de 2002
 Consorci Mirall Palma Centre, juliol 2002
 Consell Insular de Mallorca, setembre de 2002
 IFOC, setembre de 2002
 SILPES, octubre de 2002
1) Mediació entre els joves i els centres de formació ocupacional per tal de
cercar els cursos adaptats a les necessitats dels primers.
2) Tramesa periòdica a través de la llista de distribució i la pàgina web de les
ofertes de treball vigents i els cursos de formació ocupacional a través de la
llista de distribució.
3) Estructuració i actualització permanent de la plana d’Infojove
(http://infojove.caib.es/) per tal de mantenir-ne el directori de treball, la base
de dades d’informació puntual, adreces interessants, etc.
4) Col·laboració de la informadora en la confecció de currículum vitae a les
oficines per a aquells joves que no tenen ordinadors i/o tenen dificultats per
confeccionar-lo.
a) Currículums elaborats a la oficina: 130
Línies per seguir
 Potenciar les xerrades i sessions informatives als grups i col·lectius que ho
sol·licitin
 Col·laboració en publicacions i altres mitjans de comunicació.
 Potenciació de la pàgina web, per fer arribar la informació al màxim nombre
d’usuaris i entitats.
Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
21.035,42 €

Despesa:

24.040,48 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.4. Assessoria d’autoocupació.

Descripció:
OBJECTIU: INFORMAR I ORIENTAR ELS JOVES QUE ACUDEIXEN AL CENTRE
• Manteniment i actualització de les quatre carpetes que contenen tota la
informació que necessita saber el jove que ve al centre per posar en marxa el seu
propi negoci. La informació que s’hi pot trobar va des de com elaborar un pla
d’empresa fins als ajuts de què disposa.
•

Recopilació de les noves ajudes elaborades per la Conselleria de Treball i
Formació:
- Promoció de l’ocupació autònoma: Ordre del conseller de Treball i
Formació de 21 de març de 2002, per la qual s’estableixen i regulen
determinats ajuts públics per a la promoció de l’ocupació autònoma.
(BOIB núm. 44, d’11 d’abril).
- Suport a l’ocupació en cooperatives i societats laborals: Ordre del
conseller de Treball i Formació, de 14 de maig de 2002, per la qual
s’estableixen i regulen determinats ajuts públics dirigits al foment de
l’economia social (BOIB núm. 64, de 28 de maig).
- Nous filons d’ocupació: Ordre del conseller de Treball i Formació de 19 de
març de 2002, per la qual s’estableixen i es regulen determinats ajuts
públics per a projectes adreçats a la creació d’ocupació en els nous
jaciments d’ocupació (BOIB núm. 42, de 6 d’abril).

•

Actualització de la part d’autoocupació que hi ha dins la plana web d’Infojove

Respecte a la línia per seguir, s’ha de consolidar l’àrea, ampliar-ne els coneixements
i continguts, estar atent a la sortida de noves ajudes per a l’autoocupació i participar
en les jornades que es duguin a terme dins l’àmbit de l’autoocupació.
Objectiu: col·laborar amb el Centre Coordinador
• Dins la pàgina web s’ha inclòs un apartat nou, que fa referència als punts
d’informació laboral (PIL) amb apartats diversos:
- legislació
- cursos
- ofertes
- directoris
- ajudes
• De les 6 jornades formatives que han tingut lloc a la Conselleria de Treball i
Formació per als PIL, s’ha actuat com a ponent en una d’elles, amb el mòdul

173

corresponent a autoocupació. A més a més, s’ha de dir que aquesta formació
també es va donar a la ciutat d’Eivissa.
La línia per seguir serà la de col·laborar amb el Centre en tots els projectes conjunts
que es duguin a terme.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
15.025,30 €

Despesa:

21.035,42 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.5. Assessoria d’habitatge.

Descripció:
Objectiu general
L’Àrea d’habitatge del Centre Balear d’Informació Jove té com a objectiu general
promoure l’accés dels joves a l’habitatge per tal de facilitar el procés cap a la seva
autonomia personal i a la inserció social, i facilitar les necessitats derivades de la
formació dels joves estudiants de les Balears.
Objectius específics
1.- Potenciar el lloguer com a primera opció d’accés dels joves a l’habitatge, en el seu
procés d’autonomia personal.
2.- Facilitar l’accés dels joves a les diverses subvencions per compra de primer
habitatge i per a la seva possible rehabilitació (en cas d’habitatge de segona mà).
3.- Donar una resposta ràpida i eficaç a tots aquells estudiants desplaçats d’altres illes
i de la part forana en el cas de Mallorca, que es troben amb dificultats a l’hora de
trobar un allotjament.
4.- Facilitar la integració social de tots aquells col·lectius més desfavorits dins la nostra
societat (joves d’integració social, discapacitats i immigrants).
Accions realitzades per l’àrea d’habitatge
1.- Atenció directa i personalitzada als usuaris del servei, amb informació sobre
tots aquells aspectes relacionats amb l’habitatge: primeres passes per tal de llogar o
comprar el primer habitatge; el finançament; possibilitat d’accedir a ajudes i
subvencions per a la compra de primer habitatge i per a la seva rehabilitació, oferta
pública d’habitatge per part de les administracions autonòmica i local, tant en règim de
compra com en règim de lloguer.
2.- Col·laboració amb les tècniques del Pla Jove de la Conselleria de Benestar Social,
pel que fa a informació sobre temes d’habitatge.
3.- Contacte permanent amb la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i amb
l’IBAVI, per difondre els seus ajuts i programes. Octubre: assistència a la Jornada
Informativa sobre Nova Normativa i Ajuts per a l’Habitatge.
4.- Manteniment de contactes amb altres serveis i borses d’habitatge: Borsa Habitatge
Jove de l’Ajuntament de Palma, Borsa d’Habitatge de la Universitat de les Illes
Balears, Programa “Viure i conviure” de la Fundació Viure i Conviure.
5.- Informar els estudiants residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera de
les possibilitats d’allotjament a Mallorca al llarg del curs escolar (amb la col·laboració
de la Borsa d’Habitatge Jove de la Universitat de les Illes Balears).
6.- Estructuració i actualització permanent de la plana d’Infojove
(http://infojove.caib.es), i que té els següents continguts:

175

9 Com llogar una casa: consells per llogar un habitatge, el contracte, la
renda, conservació i obres, extinció del contracte, etc.
9 Passes per comprar una casa: primeres passes, tràmits abans de la
compra, el contracte de compra/venda, etc.
9 Finançament de l’habitatge: que és un préstec hipotecari, sol·licitud
d’informació i oferta vinculant, deduccions fiscals, etc.
9 Pla Habitatge 2002/2005: subvencions per a la compra d’habitatge de
protecció oficial i subvencions per a la compra d’habitatge ja construït.
9 Confecció d’un dossier-resum dels ajuts per a compra i lloguer
d’habitatge, en català i castellà.
9 Directori: recull de totes aquelles entitats (públiques i privades)
relacionades.
9 Enllaços: recull d’enllaços interessants.
9 Borsa d’Habitatge Jove: Punt de trobada entre ofertes i demandes (lloguer
de pisos o lloguer d’habitacions en pisos compartits) mitjançant un formulari
senzill. L’objectiu de la Borsa d’Habitatge Jove és establir un sistema vàlid
d’encontre entre els joves i els propietaris per tal de flexibilitzar les
condicions dels arrendaments i reduir o eliminar els costos habituals
d’intermediació.
La Borsa d’Habitatge Jove ha rebut el següent nombre d’usuaris:
Demandes:
 Compartir:
 Lloguer:

178 sol·licituds.
90 sol·licituds.

Ofertes:
 Compartir:
 Lloguer:

91 sol·licituds.
10 sol·licituds.

7.- Facilitar la integració social de tots aquells col·lectius més desfavorits dins la nostra
societat (joves amb problemes d’integració social, discapacitats, immigrants).
ESTUDI DE LES NECESSITATS DELS JOVES
Una vegada analitzades les demandes registrades al Centre d’Informació Jove, es
poden deduir els següents aspectes:
• Lloguer d’Habitatge: la situació actual del mercat (amb preus molt elevats i
manca d’oferta directa per part dels propietaris), a més de la poca oferta
d’habitatge en règim de lloguer per part de les diferents administracions i la
inexistència de subvencions, dificulten molt l’accés dels joves al lloguer com
a primera passa cap a la seva autonomia.
• Compra d’habitatge: es demana una potenciació de les promocions
d’Habitatge de Protecció Oficial dirigides als joves, tenint en compte una
nova tipologia d’habitatge més petit i adequat; l’ampliació i el foment de les
ajudes per a l’adquisició i rehabilitació; la disminució dels tràmits i de les
traves administratives del procediment. Això ha millorat a partir del segon
semestre de 2002 gràcies a la posada en marxa del Pla d’Ajuts per Compra
d’Habitatges ja Existents, per part de l’Administració estatal i millorat per
l’Administració autonòmica, ja que és un Pla ben dotat econòmicament i que
respon millor a les necessitats dels joves.
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•

•

Allotjament temporal de joves estudiants: La insularitat, com a
característica de la nostra comunitat autònoma, planteja grans dificultats als
estudiants de les altres illes a l’hora de trobar allotjament per tal de seguir
els seus estudis (generalment universitaris). Aquesta situació és
conseqüència de la manca de residències per a estudiants a Palma i per la
manca d’una oferta d’allotjaments adequats a les seves necessitats
específiques (període de lloguer, preus, compartició amb altres companys).
A més, es demana la possibilitat d’accedir a subvencions o beques.
Col·lectius desfavorits: es troben amb grans dificultats per a accedir a
l’habitatge, i l’opció de compartir es planteja com l’única opció possible.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
21.035,42 €

Despesa:

21.035,42 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.6. Facilitar la implantació de borses de treball i d’habitatge en els serveis
d’informació jove.

Descripció:
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ) duu a terme
les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que
integren la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
En relació a les borses de treball, vegeu la mesura 2.1 de l’àrea de treball i formació.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
3. Facilitar l’assessorament individualitzat als joves sobre aquells temes que impliquin
presa de decisions.

Mesura:
3.7. Assessoria salut.

Descripció:
No s’ha dut a terme al 2002, tot i que la Direcció General de Joventut i concretament
el Centre Coordinador dels Serveis d’Informació per a Joves ha participat en el procés
d’elaboració del Pla de Salut de les Illes Balears 2003 – 2007, de la Conselleria de
Salut i Consum.
El Pla de Salut assenyala cinc àrees prioritàries d’intervenció:
(1) malalties cardiocerebrovasculars;
(2) malalties oncològiques;
(3) accidents i violència;
(4) discapacitat i dependència;
(5) INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA:
(a) Conducta alimentària alterada; i
(b) Embarassos no desitjats en adolescents i joves.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
4. Augmentar el nivell de qualitat dels serveis d’informació jove.

Mesura:
4.1. Desenvolupament de criteris de qualitat dels serveis segons es recull a la
normativa.

Descripció:
S’estan treballant conjuntament amb la Xarxa, de manera consensuada, els
indicadors de qualitat.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
4. Augmentar el nivell de qualitat dels serveis d’informació jove.

Mesura:
4.2. Avaluació de la qualitat dels serveis d’informació jove del Govern.

Descripció:
Previst per al 2003. Al 2002 s’ha iniciat l’elaboració d’una fitxa dels serveis
d’informació jove i una enquesta de la Xarxa per tal d’avaluar la llista i els serveis de la
Direcció General de Joventut i de la XIB.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
5. Afavorir l’ús conscient de les noves tecnologies.

Mesura:
5.1. Ús gratuït d’Internet en els centres d’informació jove.

Descripció:
A l’Oficina d’Informació Jove de Palma hi ha 3 ordinadors amb accés a Internet per a
ús dels usuaris. A les oficines de Menorca i d’Eivissa es disposa d’un ordinador amb
accés a Internet a cada una. Gairebé el 100% dels centres de la Xarxa tenen accés
gratuït a Internet.
Al llarg de 2002 a Palma hi van haver 8.980 demandes d’us d’Internet.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
9.015,18 €

Despesa:

21.035,42 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
5. Afavorir l’ús conscient de les noves tecnologies.

Mesura:
5.2. Promoció de la plana web d’Infojove com a instrument de comunicació
entre els joves, i per fer-los arribar tota la informació que els pugui interessar.

Descripció:
La plana web: http:/infojove.caib.es s’actualitza diàriament.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
9.015,18 €

Despesa:

33.055,67 €

183

Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la informació,
una major capacitat de participació i una presa de decisions conscient.

Mesura:
6.1. Edició i distribució
d’associacionisme.

d’un

butlletí

de

difusió

d’activitats

i

temes

Descripció:
Al 2002 varen editar-se dos números de Drassana. Full de participació social,
associacionisme i voluntariat.
El mes de juliol de 2002, Drassana recollí la informació de l’Escola de Solidaritat. Al
número d’octubre es proposa la constitució d’un instrument de participació, com a
fòrum per a treballar una futura Llei de participació social a les Illes.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
4.207,08 €
6.010,12 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la informació,
una major capacitat de participació i una presa de decisions conscient.

Mesura:
6.2. Edició d’una publicació d’informació sobre esdeveniments i actualitat
juvenil.
Descripció:
Revista JA
Edició de 6 números bimestrals: del 28 al 33

Col·laboradors











Disseny Gràfic.......................Albert Roca –
Impremta Esment.................Carlos Díaz –
Còmic....................................Alex Fito –
Música...................................Ginés Fernández – Pere Joan Cabot
Reportatges, Fòrum................Alfons López-Olivas –
Joan Fàbregues –
Agenda..................................Rosa Montalbán – Bernat Urbano
Art, cinema............................Rafel Gallego – Javier Matesanz
Carnet Jove.............................Biel Caldentey – Eva Nigorra
Eivissa i Formentera................Kiko Serra
Fotografia..............................diversos –

Nombre d’exemplars repartits: 20.000 per número
Punts de difusió a les tres illes:
Serveis de la Xarxa Infojove (60 punts)
Participants a Art Jove
Associacions juvenils
Biblioteques
Suscriptors
Conselleria Benestar Social
Serveis de la Xarxa Infojove
UIB
Teatres
Comerços juvenils
Selecció de bars i pubs juvenils
Oficines de Sa Nostra
Oficines de La Caixa
Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
12.621,25 €
33.055,67 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la informació,
una major capacitat de participació i una presa de decisions conscient.

Mesura:
6.3. Edició i distribució d’una revista amb articles d’opinió i diàleg sobre
temàtica social.

Descripció:
La Direcció General de Joventut edita la revista Tresquarts. Al 2002 s’editaren els
números dotze i tretze.
Al maig de 2002 la revista va recollir, entre d’altres, articles sobre: «Les addiccions: un
fenomen del segle XXI?»; «Masculinitat i violència»; «Preservatius als centres
educatius: una polèmica profilàctica»; «Centre de formació ocupacional Migjorn».
Al desembre de 2002 la revista va incloure, entre d’altres, articles sobre: «Coses de
joves: discursos sobre drogues al començament del segle XXI»; Entrevista a Joan
Manuel Oleaque: «Es pot fer periodisme normal, sense recórrer al fems»; «La ciutat
educadora i l’àmbit esportiu»; «Educació artística?».

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
24.040,48 €

Despesa:

24.040,48 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
6. Establir sistemes de comunicació per aconseguir una major difusió de la informació,
una major capacitat de participació i una presa de decisions conscient.

Mesura:
6.4. Programació i emissió radiofònica per oferir informació d’actualitat de caire
institucional, cultural i d’interès per als joves.

Descripció:
Ràdio Jove és un projecte de la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears,
que forma part de la xarxa d’activitats dirigides als joves.
Al 2002, Ràdio Jove va emetre de dilluns a divendres de 18’10 a 22’00 hores, a través de la
freqüència 99.9 FM a Mallorca i Eivissa, i 102.7 a Menorca, des de les instal·lacions de Ràdio
Balear a Palma. Actualment no emet des d’aquestes freqüències.
L’objectiu de Ràdio Jove és omplir el buit existent en el panorama radiofònic de les Illes
d’oferir un producte fet per i per a joves, introduint totes aquelles preocupacions, interessos i
inquietuds específics de la realitat de la joventut. No pretén abordar els temes des d’un punt
de vista competitiu, sinó que allò que Ràdio Jove intenta és (des de la professionalitat) acostar
la realitat i les alternatives que hi pugui haver.
Un altre dels objectius que ens hem marcat és acostar als oients la realitat social de les Illes i
donar veu a les organitzacions i moviments socials i solidaris.
La informació diària, la difusió de la cultura i l’entreteniment són també els altres puntals de
Ràdio Jove, així com obrir un camp experimental per aquells joves interessats en el món del
periodisme i de la comunicació.
ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓ
La programació s’estructura de la següent manera:
•
•
•

De 18’10 a 20 hores: MAGAZINE (Els dimarts i divendres, fins les 20’30 hores.)
De 20 a 21: ESPAIS MUSICALS
De 21 a 22: LOCAL D’ASSAIG

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
228.384,60 €

Despesa:

210.354,24 €
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Àrea:
Informació i mediació

Objectiu:
7. Crear serveis de mediació juvenil als municipis.

Mesura:
7.1. Desenvolupament de serveis de mediació juvenil per tal d’acostar els
recursos existents als grups de joves, formals i no formals, dels diferents
municipis.

Descripció:
S’han fet reunions de coordinació, però no s’han arribat a posar en marxa els serveis
de mediació.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
84.141,69 €

Despesa:

12.020,24 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
1. Donar suport a la participació dels joves en organitzacions diverses.

Mesura:
1.1. Proposta d’aprovació d’una llei de participació jove on es contempli:
- El marc general que permeti la participació activa dels joves en la vida social i
política.
- S’ampliïn les finalitats del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB).
- Es reconegui la funció dels consells territorials
Descripció:
Des de l’Oficina de Suport a l’Associacionisme (a partir d’ara, OSA) es començà a
treballar per elaborar la proposta i es varen dur a terme una sèrie de reunions, debats
i recollida de propostes.
Així mateix, al mes d’octubre, la revista Drassana (vegeu la mesura 6.1 de l’àrea
d’informació i mediació) que edita la Direcció General de Joventut, proposà la
constitució d’un instrument de participació social a les Illes Balears, com a mitjà per
recollir i aglutinar els diversos àmbits associatius amb la intenció d’impulsar un
instrument que sigui vertaderament generador de la participació social.
L’OSA coorganitzà també les Jornades de Participació Ciutadana, una aposta per a la
sostenibilitat, que es va dur a terme el desembre de 2002 i que organitzaren la
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Benestar Social.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002

9.015 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
1. Donar suport a la participació dels joves en organitzacions diverses.

Mesura:
1.2. Suport a plataformes o consells d’associacions de joves, facilitant-los les
tasques de coordinació i informació, reconeixent-los com a interlocutors vàlids,
a fi de promoure la codecisió entre el món associatiu i l’Administració.

Descripció:
La Direcció General de Joventut dóna suport al Consell de Joventut de les Illes
Balears, que, a més a més, va organitzar al mes d’abril de 2003 el 1er. Congrés de
Joventut de les Illes Balears.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
57.096,15 €

Despesa:

96.161,94 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
2. Reconèixer el CJIB com l’òrgan que promou l’associacionisme i la participació jove i
establir una línia de treball conjunta a l’hora de fer política amb els joves i per als
joves.

Mesura:
2.1. Proposta de modificació de la Llei de creació del CJIB per permetre que:
- Les organitzacions de més de 50 associats puguin ser membres de ple dret.
- Els Consells Locals puguin ser membres de ple dret.

Descripció:
El CJIB és un òrgan autònom, té el suport de la Direcció General de Joventut i és
reconegut com a òrgan que promou l’associacionisme i la participació jove.
Qualsevol proposta de modificació legistativa ha de sorgir del mateix Consell de la
Joventut.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
2. Reconèixer el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) com a òrgan que
promou l’associacionisme i la participació jove establir una línia de treball conjunta a
l’hora de fer política amb els joves i per als joves.

Mesura:
2.2. Suport al desenvolupament de les funcions del CJIB pel que fa a:
- Col·laboració amb l'Administració autonòmica en la preparació i la realització
d'estudis, l'emissió d'informes, etc.
- Participació en els consells o organismes consultius que l'Administració de la
comunitat autònoma estableixi.
- Proposta als poders públics de l'adopció de mesures relacionades amb la
finalitat que li és pròpia.

Descripció:
El CJIB té el suport de la Direcció General de Joventut i el reconeixement com a
òrgan que promou l’associacionisme i la participació jove.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
3. Potenciar els espais de participació jove.

Mesura:
3.1. Creació d’espais de participació juvenil per a l’avaluació de necessitats i
coordinació d’iniciatives i programes per a joves.

Descripció:
Al 2001 se celebrà a Eivissa el 1r Congrés de Participació, que originà una Comissió
de seguiment que s’ha coordinat des de l’OSA.
Així mateix cal destacar el suport de la Direcció General de Joventut al 1r Congrés de
Joventut, organitzat pel CJIB i que es va dur terme a l’abril de 2003.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
60.101,21 €
12.020 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.1. Creació d’espais per donar a conèixer l’associacionisme juvenil.

Descripció:
La creació de l’Oficina de Suport a l’Associacionisme compleix, entre d’altres, aquesta
funció.
D’altra banda, la pàgina web http://infojove.caib.es/ té un apartat dedicat a
l’associacionisme: com muntar una associació, on adreçar-se, proposta d’estatuts...

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.2. Campanyes de sensibilització que transmetin la importància que els joves
s’organitzin i s’associïn.

Descripció:
S’ha creat l’Oficina de Suport a l’Associacionisme i s’ha donat suport a les Jornades
sobre Participació i al Consell de Joventut de les Illes Balears en l’organització del
Congrés de Joventut, però no s’han dut a terme al 2002 campanyes específiques
adreçades als joves.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.3. Formació als responsables d’associacions juvenils: gestió d’entitats,
autoavaluació, acollida de joves, adequació de projectes.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
3.005,06 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.4. Ajuts a les associacions juvenils perquè puguin realitzar les seves pròpies
activitats.

Descripció:
Regulada per Ordre de la consellera de Benestar Social de 18 de març de 2002, per la qual
es convoquen les subvencions que, en matèria de joventut, integració social d’infants i joves i
promoció del voluntariat, atorga la Conselleria de Benestar Social corresponent a l’exercici
pressupostari de l’any 2002 (BOIB núm. 41, de 4 d’abril).
La modalitat de joventut s’adreça a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la
joventut per realitzar les programacions habituals d’activitats de prevenció de riscs, temps
lliure i d’altres d’interès general per a infants i joves, així com per al manteniment i el
funcionament de les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.
S’han concedit ajudes a 87 entitats sol·licitants que suposen el desenvolupament de 161
projectes.
Termini: Des del 5 d’abril de 2002 fins al 28 de maig de 2002

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
186.311,82 €
186.311,82 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.5. Jornades de debat sobre associacionisme i participació.

Descripció:
La Conselleria de Benestar Social va dur a terme les I Jornades de Participació
Ciutadana en què col·laboraven la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria de
Medi Ambient.
Així mateix cal destacar el suport al 1r Congrés de Joventut, organitzat pel CJIB i que
rebé el suport de la Direcció General de Joventut, així com la participació dels seus
tècnics.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
4. Potenciar l’associacionisme i la promoció de l’associacionisme juvenil.

Mesura:
4.6. Estudis i publicacions relacionats amb temes d’associacionisme.

Descripció:
No s’ha dut a terme al 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
30.050,61 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
5. Afavorir l’intercanvi d’experiències de les associacions juvenils de les Illes amb les
de les altres comunitats autònomes i d’Europa.

Mesura:
5.1. Ajuts tècnics i econòmics per a la realització de projectes de mobilitat
juvenil.

Descripció:
La Direcció General de Joventut, a través de l’àrea d’Europa, gestiona una sèrie de
programes adreçats al món juvenil, els quals tenen com a objectiu principal apropar
els joves a la realitat europea i potenciar, fonamentalment, la mobilitat juvenil,
l’aprenentatge intercultural i el voluntariat.
En relació als ajuts tècnics, la Direcció General de Joventut posa al servei dels joves
el personal responsable del programa que assessora des de la redacció del projecte
fins a la recerca d’interlocutors a altres països, si s’escau.
Pel que fa als ajuts econòmics, la Conselleria de Benestar Social estableix la
concessió d’ajudes econòmiques amb la finalitat de donar suport als joves de les Illes
per a dur a terme projectes dins el marc del programa d’acció comunitària «Joventut»
de la Unió Europea.
Els projectes objecte de subvenció han d’haver rebut prèviament l’aprovació de la
Comissió Europea o de l’Agència nacional.
Convocatòria de subvencions en matèria de projectes dins el marc del
programa comunitari d’acció «Joventut» de la Unió Europea (BOIB núm. 40, de 2
d’abril de 2002)
Les subvencions es concediran per un import màxim de 15.025 €. Son beneficiaris de
les subvencions: les associacions juvenils; les seccions juvenils d’entitats; les entitats
prestadores de serveis al jovent; les agrupacions de joves per dur a terme un projecte;
les entitats de l’Administració local promotores d’un projecte inclòs en el programa
“Joventut”, aprovat prèviament per la Comissió Europea o per l’Agència nacional.
Objecte: Realització de projectes (intercanvis juvenils, Servei Voluntariat Europeu,
iniciatives juvenils, activitats formatives) dins el marc del programa comunitari d’acció
«Joventut», de la Comissió Europea.
Relació de beneficiaris
Exp
Sol·licitant
269 Centre d’Estudis de l’Esplai

Centre Vinculat / Projecte
Euros
Intercanvi multilateral Mallorca 2-13/10 de 3.699,90
2002
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270 Fundació Diagrama
"Labor activ@(te)": emissora de ràdio
562,50
271 ASNIMO Asociación Sindrome de Down Intercanvi amb l’Asociazzione Italiana 675,00
de Balears
Persone Down
281 Associació Amiticia
Servei de Voluntariat Europeu
600,00
Total
5.537,40

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
60.101,21 €

Despesa:

15.025,00 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
5. Afavorir l’intercanvi d’experiències de les associacions juvenils de les Illes amb les
de les altres comunitats autònomes i d’Europa.

Mesura:
5.2. Creació de comissions tècniques de debat amb participació de les entitats
juvenils per a elaborar projectes.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
5. Afavorir l’intercanvi d’experiències de les associacions juvenils de les Illes amb les
de les altres comunitats autònomes i d’Europa.

Mesura:
5.3. Ajuts a entitats que treballin amb joves desafavorits per fer intercanvis
juvenils.

Descripció:
Vegeu la mesura 5.1.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social.

Mesura:
6.1. Jornades de debat sobre voluntariat i cooperació.

Descripció:
Primeres Jornades de Cooperació a les Illes Balears, celebrades a Palma, el mes
d’octubre de 2002, amb assistència de 107 persones.
Terceres Jornades sobre Economia i Cooperació Internacional, organitzades per la
UIB i celebrades el mes de març, amb assistència de 40 persones, jornades dirigides
a joves estudiants universitaris.
Jornades sobre Educació, Globalització i Democràcia, organitzades pel Sindicat de
Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), celebrades a la UIB el mes de
gener de 2002, i cofinançades per la Direcció General de Cooperació.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut

Despesa:

Previst per a 2002
6.010,12 €
30.050,61 €

43.200 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social

Mesura:
6.2. Jornades de formació específica.
Descripció:
Vegeu la mesura anterior (6.1)

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut

Previst per a 2002
3.005,06 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social.

Mesura:
6.3. Suport documental a les entitats que treballen en la formació específica.

Descripció:
Es proposa l’eliminació d’aquesta mesura, ja que queda recollida dins d’altres
actuacions.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut

Previst per a 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
6. Promoure el voluntariat entre els joves i la seva formació com a forma de
participació social.

Mesura:
6.4. Creació d’àmbits de debat permanent que permetin l’encontre i el diàleg
entre les diferents entitats que treballen amb voluntaris i cooperants.
Descripció:

No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut

Previst per a 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
7. Donar suport a iniciatives i projectes de solidaritat i cooperació de joves i col·lectius
juvenils.

Mesura:
7.1. Suport als diferents estaments (consells insulars i ajuntaments) perquè
puguin propiciar l’assessorament per a la realització de projectes i/o iniciatives
de cooperació.

Descripció:
La Direcció General de Cooperació fa una aportació anual als fons insulars de
cooperació perquè puguin realitzar la seva activitat en general. D’aquesta aportació,
una part no determinada es dedica a accions d’assessorament, formació i
sensibilització.

Responsable
Direcció General de Cooperació

Previst per a 2002
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
7. Donar suport a iniciatives i projectes de solidaritat i cooperació de joves i col·lectius
juvenils

Mesura:
7.2. Beques d’investigació sobre la cooperació.

Descripció:
-

-

En conveni amb la UIB, s’ha atorgat un premi de recerca sobre cooperació al
desenvolupament, amb un import de 9.000 €. El treball premiat tracta el tema de la
gestió de les ONG.
En conveni amb la UIB, es facilita que 10 estudiants universitaris puguin fer els
seus pràcticums formatius a països empobrits del món (pressupost de 21.000 €).

Responsable
Direcció General de Cooperació
Despesa:

Previst per a 2002
6.010,12 €
30.000 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
7. Donar suport a iniciatives i projectes de solidaritat i cooperació de joves i col·lectius
juvenils.

Mesura:
7.3. Beques per treballar a països del sud en projectes de cooperació com a
cooperants i/o voluntaris.

Descripció:
La Direcció General de Cooperació convoca cada any ajuts per a cooperants que
vulguin fer estades a països empobrits, regulats per Ordre de la consellera de
Benestar Social de 9 de desembre de 2002, per la qual es regulen i convoquen ajudes
per a cooperants (BOIB núm. 152, de 19 de desembre).
La convocatòria té tres eixos:
- Formació professional de treballadors d’altres països a les Illes.
- Col·laboracions tècniques de persones cooperants de les Illes en projectes de
països empobrits.
- Sensibilització de joves de les Illes mitjançant la participació en projectes de
cooperació.
S’han adjudicat beques per valor de 147.434 €.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Despesa:

Previst per a 2002
120.202,42 €
147.434 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius sobre la
importància de la convivència intercultural en l’exercici de la ciutadania i la participació
democràtica.

Mesura:
8.1. Suport econòmic per a la realització de material d’educació intercultural en
qualsevol suport (material imprès, pàgina web, disc compacte, etc.).

Descripció:
La Conselleria d’Educació i Cultura ha signat convenis amb el Fons Mallorquí de
Solidaritat, el Fons Menorquí de cooperació i Ensenyants Solidaris que, a més
d’aportar el seu fons de material, n’elaboren de nou i fan formació al professorat i
suport als centres i a la comunitat educativa, per així poder treballar l’educació
intercultural com a tema transversal dins el procés d’ensenyament, així com posar en
pràctica activitats concretes.
-

En el marc del programa «Vivim plegats» (vegeu la mesura 8.3), que es realitza en
col·laboració entre la Direcció General d’Innovació Educativa de la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Direcció General de Cooperació de la Conselleria de
Benestar Social, s’editen materials per a les escoles d’educació primària de les
Illes.

Així mateix la Direcció General de Cooperació ha editat o ha donat suport a:
-

-

-

-

Edició d’un còmic sobre la cooperació al desenvolupament, titulat Passafronteres,
dirigit als alumnes de batxillerat de les Illes. S’han editat 8000 exemplars amb un
cost de 29.000 €.
Edició dels Quaderns de Pau i Solidaritat, per part de la Direcció General de
Cooperació. El 2002 se n’han editat 4 números i se n’ha reeditat un altre. S’han
editat 3000 exemplars de cada quadernet. Els materials han estat distribuïts per
centres educatius de les Illes. Quantia: 22.000 €.
Edició d’una guia de les ONG, que ha estat distribuïda per punts d’atenció juvenil,
centres educatius, centres de joves i biblioteques. S’ha editat en paper i disc
compacte, un total de 1600 exemplars. Quantia: 18.000 €.
Edició de materials educatius Es difícil conviure. Editat per Save the Children i la
Direcció General de Cooperació. Cost: 18.000 €. S’ha distribuït a totes les escoles
de les Illes.

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Cooperació

Previst 2002
340.573,53 €
6.010,12 €

Despesa:

163.656,88 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius sobre la
importància de la convivència intercultural en l’exercici de la ciutadania i la participació
democràtica.

Mesura:
8.2. Suport als centres educatius perquè puguin potenciar els valors de la
solidaritat, la interculturalitat i l’educació per a la pau i la cooperació.

Descripció:
Vegeu 8.1
-

-

El programa «Vivim plegats», al qual ja hem fet referència a la mesura 8.1. i que
es descriu a la mesura 8.3. S’han realitzat tallers sobre interculturalitat a centres
educatius.
Campanya de consum responsable dirigida als escolars. Activitat realitzada per les
entitats: S’Altra Senalla, Casal de la Pau de Manacor, Finestra al Sud d’Inca,
Càritas Menorca i Oxfam-Intermón.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Ordenació i Innovació 90.151,82 €
Direcció General de Cooperació
54.091,09 €
Despesa:

69.000 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació
Objectiu:
8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius sobre la
importància de la convivència intercultural en l’exercici de la ciutadania i la participació
democràtica.
Mesura:
8.3. Accions destinades a fomentar el coneixement cultural de les minories que
viuen a la nostra comunitat.
Descripció:
La Conselleria d’Educació i Cultura en col·laboració amb la Conselleria de Benestar
Social realitza el programa intercultural d’educació per a la pau i la cooperació «Vivim
plegats», gestionat conjuntament amb l’associació Aula Cultural.
El programa va començar en el curs escolar 2000-2001, en què hi participaren vint-ivuit centres escolars d’educació infantil i primària. En el curs 2001-2002 foren
quaranta-quatre i, en el curs 2002-2003, a Mallorca, hi ha inscrits quaranta centres
d’educació infantil i primària i nou d’educació secundària que conjuntament tenen
aproximadament 20.000 alumnes.
El programa té tres eixos fonamentals:
- interculturalitat
- educació per la pau
- educació per la cooperació
Aquests objectius es treballen mitjançant vivències, actuacions i reflexions escolars,
tot remarcant-ne sempre els valors de la cultura pròpia i el reconeixement de la vàlua
de les altres cultures. La principal tasca del programa és desenvolupar valors
interculturals.
El fonament ideològic del programa se centra en el coneixement i en la pràctica dels
drets humans i dels principis fonamentals de la Carta de la Terra.
En el programa hi treballa un equip de persones en contacte amb les escoles i un
grup de monitors interculturals (procedents de diversos països i cultures).
D’altra banda, la Direcció General de Cooperació ha dut a terme la reedició de la
campanya «Els nostres veïns del sud» sobre el Magrib. S’han realitzat tallers
educatius a centres d’adults, clubs de joves, grups informals de municipis per donar a
conèixer aquests països. S’ha editat material informatiu. S’ha realitzat una mostra
fotogràfica i tres conferències.
Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Cooperació
48.080,97 €
Despesa:

110.000 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
8. Potenciar i donar suport a processos educatius, formatius i informatius sobre la
importància de la convivència intercultural en l’exercici de la ciutadania i la participació
democràtica.

Mesura:
8.4. Escola per a Joves Cooperants.

Descripció:
Es proposa l’eliminació d’aquesta mesura.

Responsable
Direcció General de Cooperació

Previst per a 2002
30.050,61 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
9. Promoure les activitats juvenils que fomentin els valors de la interculturalitat i la
convivència entre els pobles.

Mesura:
9.1. Suport a programes i activitats realitzats o dirigits a joves que promoguin
els valors de la convivència i l’enriquiment intercultural, així com el respecte als
drets humans.

Descripció:
Des de la Direcció General de Cooperació s’han subvencionat diversos projectes que
pretenien la sensibilització de joves sobre la situació dels països empobrits del món:
1. Edició de material fotograficoliterari dirigit a alumnes de secundària. Gestió de
Mallorca Amiga.
2. Materials d’interculturalitat i tradicions populars. Projecte gestionat per Educació
sense Fronteres.
3. Projecte de sensibilització dirigits a les escoles “Del cacau a la xocolata”. Projecte
realitzat pel GOB de Menorca.
4. Els ja citats, a mesures anteriors, sobre comerç just.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst per a 2002
6.010,12 €
60.101,21 €
37.805 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
9. Promoure les activitats juvenils que fomentin els valors de la interculturalitat i la
convivència entre els pobles.

Mesura:
9.2. Suport als intercanvis internacionals entre els joves de les Illes Balears i els
joves de països del sud que participin en projectes de cooperació.

Descripció:
Es proposa l’eliminació d’aquesta mesura, ja que se solapa amb la de convocatòria de
cooperants (mesura 7.3 d’aquesta àrea).
D’altra banda, hem d’assenyalar que no s’han dut a terme intercanvis amb joves de
països empobrits.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut

Previst per a 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
10. Potenciar i crear espais d’encontre, de diàleg i d’investigació amb la participació
dels joves i associacions que treballen en la cooperació.

Mesura:
10.1. Organització de l’Escola d’Estiu per a la Solidaritat i la Cooperació.

Descripció:
Al 2002 i per cinquè any consecutiu la Conselleria de Benestar Social, mitjançant les
direccions generals de Joventut i Cooperació, ha organitzat l’Escola d’Estiu de
Solidaritat per als dies 25, 26, 27 i 28 de juliol, al Col·legi Sant Gaietà a Palma.
L’escola és un espai per formar-se, trobar-se amb altres voluntaris, intercanviar
experiències, conèixer associacions i, a més, divertir-se.
La Direcció General de Joventut adreçà a totes les associacions de Balears una carta
per oferir-los la possibilitat de participar a l’escola per impartir tant cursos, com
activitats complementàries.
Després de rebre les propostes de les diferents associacions, es convocaren totes a
una reunió per tal de triar, entre tècnics de la Direcció General de Joventut i
representants de les associacions, el programa definitiu de l’Escola.
En total s’aprovaren 26 cursos, dos d’ells dividits en mòduls, per poder oferir un ampli
ventall d’horaris i cursos.
En total hi participaren 150 persones: - Mallorca: 114; - Menorca: 11; - Eivissa: 24; Formentera: 1 participant.
En total es programaren 26 cursos, dos dels quals, «En xarxa contra l’exclusió:
experiències social i laboral» i «Què és sexe per a mi? Què és sexe per a tu?», es
dividiren en mòduls per oferir més varietat de cursos i horaris. El primer es dividí en
sis mòduls i el segon en quatre mòduls

QUADRE CURSOS ESCOLA D’ESTIU DE 2002
Consell de Joventut Què és sexe per a mi? Què és sexe 23 h
IB
per a tu?
Escola de la SIDA
AMADIBA
Vuit idees per fer amb expressió
16 h
Metges del Món-IB
ASAB
ASAB
ASAB

Com parlam dels inmigrants
Taller d’escriptura creativa
Trastorns de la conducta alimentària
i imatge corporal
Ioga i relaxació

8h
8h
4h
9h
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ASPAS
MEGM
DRAC
Creu Roja

Anem a comunicar-nos
Fabriquem joguines de reciclatge
Curs d’iniciació al Tai-txi
Cooperació internacional per a nins i
joves
Creu Roja
La Cooperació internacional
Creu Roja
Com reciclar paper
Creu Roja
Atenció a la infància
Creu Roja
Atenció a malalts d’Alzheimer
Creu Roja
Introducció als primers auxilis
Cáritas – Fundació En
xarxa
contra
l’exclusió:
Deixalles
experiències d’inserció social i
laboral
Aula Cultural
Pressuposts participatius

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Despesa:

4h
9h
9h
16 h
9h
16 h
9h
9h
16 h
25 h

9h

Previst per a 2002
18.030,36 €
60.101,21 €
21.051 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
10. Potenciar i crear espais d’encontre, de diàleg i d’investigació amb la participació
dels joves i associacions que treballen en la cooperació.

Mesura:
10.2. Donar suport a mostres o fires sobre solidaritat, cooperació, voluntariat…
Desenvolupament de la Mostra Solidària.

Descripció:
-

-

Mostra de Solidaritat i Voluntariat d’Eivissa, celebrada el mes de març a Vila,
organitzada per l’Ajuntament de Vila i cofinançada per la Direcció General de
Cooperació i la Direcció General de Joventut.
Fira d’Entitats per la participació. Celebrada l’octubre a s’Escorxador. Hi
participaren 12 entitats de cooperació.

Responsable
Direcció General de Cooperació
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst per a 2002
30.050,61 €

78.020,24 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
11. Donar participació als joves en el consens del disseny dels viaris del Pla de Vials
no-Motoritzats de les Illes Balears.

Mesura:
11.1. Inclusió de representants de les entitats de joves representatives, a cada
nivell territorial, en tots els òrgans de debat i formació per al consens sobre els
viaris del Pla de Vials no-Motoritzats de les Illes Balears.

Descripció:
El procés d’elaboració del Pla de Vials no-Motoritzats ha inclòs la consulta a tots els
ajuntaments a través dels quals s’ha pogut arribar a una gran part de la ciutadania.
S’han rebut les aportacions de diferents associacions juvenils o, directament, de joves
particulars. Totes aquestes aportacions s’han tingut en compte de forma especial a
l’hora d’elaborar el Pla.
Entre els objectius globals del Pla destaquen:
-

Oferir una forma de desplaçament no contaminant.
Oferir als usuaris de la bicicleta, vianants, senderistes…, uns vials amb
seguretat per als seus desplaçaments.
Prendre part per un turisme actiu i respectuós amb l’entorn.
Aconseguir que la Xarxa de Vials no-Motoritzats es converteixi en una
treball per a l’educació ambiental dels ciutadans del municipi i de cada
com dels estudiants en particular, per tal de potenciar una xarxa amb
interès des del punt de vista pedagògic i didàctic.

Responsable
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental

elevada

eina de
illa, així
un gran

Previst 2002
1.001,68 €
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Àrea:
Participació, associacionisme i cooperació

Objectiu:
12. Potenciar la participació dels joves en les diverses actuacions de l’Administració
autonòmica orientades a l’educació ambiental.

Mesura:
12.1. Participació de col·lectius joves en el Fòrum d’Educació Ambiental de les
Illes Balears (de caire permanent), com a marc social ampli per a actuacions
intersectorials amb les finalitats de l’educació ambiental.

Descripció:
El Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears és creat pel Consell de Govern,
Decret 15/2002 d’1 de febrer (BOIB núm. 17, de 7 febrer).
Es tracta d’un òrgan col·legiat que actua com a espai de participació, diàleg i consulta
de totes les persones, institucions, associacions, entitats públiques i privades i
qualsevol altra organització representativa d’interessos col·lectius implicats en
l’educació ambiental.
Els col·lectius joves que hi participen són:
-

Camp d’Aprenentatge d’Orient (Son Ferriol- Palma)
Camp d’Aprenentatge el Palmer (Campos)
Camp d’Aprenentatge es Pinaret (Ciutadella)
Camp d’Aprenentatge Son Ferriol (Son Ferriol- Palma)
IES Biel Martí (Ferreries)
IES Felanitx (Felanitx)
IES Isidor Macabich (Eivissa)
IES Josep Mª Llompart (Palma)
IES Llucmajor (Llucmajor)
IES sa Pobla (Sa Pobla)
IES Santa Maria d’Eivissa (Eivissa)
IES Mossèn Alcover (Manacor)
IES Santanyí (Santanyí)
IES ses Estacions (Palma)
Fundació Esplai de les Illes (Palma)
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (Palma)

Responsable
Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental

Previst 2002
1.001,68
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Àrea:
Salut

Objectiu:
1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties.

Mesura:
1.1. Inclusió de mòduls d’educació i promoció de la salut en els cursos de
formació dels educadors i monitors de temps lliure.

Descripció:

Els cursos de monitors i directors d’activitats de temps lliure infantils i juvenils es
regulen segons l’Ordre del Conseller Adjunt a la Presidència, de dia 14 de març, de
1990 (BOCAIB núm. 48, 19 d’abril).
En el programa dels cursos de formació de monitors i directors d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil està establert un mòdul de salut i sanitat que inclou els temes de
prevenció de la salut: higiene, dietètica i educació física i primers auxilis.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
18.030,36 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties.

Mesura:
1.2. Elaboració i distribució de materials de suport per a l’actuació dels
educadors en l’àmbit del lleure.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties

Mesura:
1.3. Suport a les activitats preventives de les entitats.

Descripció:
Des del Departament d’Activitats, Associacionisme i Voluntariat de la Direcció General
de Joventut es dóna suport a les entitats i les associacions que ho sol·liciten, en
temes diversos, però no s’ha fet cap actuació específica de suport a activitats
preventives de les entitats en relació a hàbits saludables, protecció de la salut i
prevenció de malalties.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties.

Mesura:
1.4. Promoció, entre les persones joves, de l’ús dels recursos del sistema de
salut i de serveis socials mitjançant els serveis d’informació juvenil.

Descripció:
La Direcció General de Joventut i concretament el Centre Coordinador dels Serveis
d’Informació per a Joves ha participat en el procés d’elaboració del Pla de Salut de
les Illes Balears 2003 – 2007, de la Conselleria de Salut i Consum.
El Pla de Salut assenyala cinc àrees prioritàries d’intervenció:
1) malalties cardiocerebrovasculars;
2) malalties oncològiques;
3) accidents i violència;
4) discapacitat i dependència;
5) INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA:
 Conducta alimentària alterada; i
 Embarassos no desitjats en adolescents i joves.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
1. Promoure hàbits saludables, la protecció de la salut i la prevenció de malalties

Mesura:
1.5 Conveni amb els ajuntaments per facilitar l’ús dels espais esportius dels
centres escolars en els municipis.
Descripció:
La Conselleria d’Educació i Cultura vol afavorir que el conjunt de la societat utilitzi els
centres educatius públics com a instal·lacions que, a més de l’ús acadèmic i formatiu
que els és propi, poden ser aptes per a la realització d’activitats culturals, cíviques,
esportives o de lleure.
La normativa del 6 d’octubre de 1999 sobre l’ús de les instal·lacions dels centres
públics docents especifica que els ajuntaments i altres entitats, organismes o
persones físiques o jurídiques han de poder utilitzar les instal·lacions dels centres
d’educació infantil i primària, centres d’educació secundària, centres de règim
especial, i centres específics de titularitat de la Conselleria d’Educació i Cultura,
d’acord amb allò que s’estableix a l’Ordre ministerial de 20 de juliol de 1995 (BOE
núm. 189, de 9 d’agost).

Responsable
Previst 2002
Direcció General de Planificació i Centres
Mesura sense pressupost.
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Àrea:
Salut

Objectiu:
2. Reforçar l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu.

Mesura:
2.1. Acord de col laboració, dins l’any 2001, entre els sistemes educatiu i de
salut per tal de:
• Abordar la formació del professorat en matèria d’educació per a la salut
(prevenció de drogues, educació sexual, VIH/sida, hàbits alimentaris, etc.).
• Elaborar i distribuir materials de suport per a l’actuació del professorat.
• Obrir i mantenir un registre d’actuacions d’educació per a la salut en els
centres educatius.
• Establir un sistema de difusió d’activitats.
Descripció:
El BOIB núm. 78, de 29 de juny, publicà l’acord del Consell de Govern de 19 d’abril de
2002, de desenvolupament dels programes d’educació per a la salut en els centres
educatius, l’objectiu del qual és desenvolupar programes d’educació per a la salut en
tots els centres educatius de les Illes Balears.
La comissió està integrada per 6 tècnics de la Conselleria de Salut i Consum (3 de la
Direcció General de la Salut Pública i 3 d’IB-SALUT) i 2 de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
L’objectiu, bàsicament, és facilitar i fomentar la integració de l’educació per a la salut i
la promoció de la salut en els centres escolars amb l’impuls d’estils de vida saludables
i/o temes de salut específics.
Al llarg de l’any 2002, s’han dut a terme quatre reunions, en les quals s’ha iniciat
l’elaboració d’un document dirigit a professionals sanitaris dels centres de salut i a
personal docent, així com a professionals de l’àmbit social per impulsar el treball
conjunt entre aquests professionals, com a punt de partida per al seu treball sobre els
alumnes, així com determinar uns criteris per al disseny de projectes de centre.
La Conselleria d’Educació i Cultura signà un conveni amb el Ministeri de Salut per
poder desenvolupar el programa «Construïm salut».
A més, es va signar un conveni amb Projecte Jove per a la prevenció de
drogodependències dins els centres educatius i es va dur a terme formació al
professorat en temes de promoció de la salut.

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Dirrecció de Salut Pública i Participació

Previst 2002

Despesa

16.227,33 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
2. Reforçar l’educació per a la salut en l’àmbit educatiu.

Mesura:
2.2. Elaboració de material pedagògic, establint un acord amb Educació per
integrar la formació i sensibilització en matèria de salut laboral i prevenció de
riscs laborals dirigits a ESO i FP.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
15.025,30 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
3. Estimular comportaments i hàbits saludables en matèria alimentària.

Mesura:
3.1. Assessorament als menjadors juvenils per tal que ofereixin una dieta
equilibrada.

Descripció:
És competència de la Conselleria de Salut i Consum, que és l’ens que l’executa.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
9.015,18 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
3. Estimular comportaments i hàbits saludables en matèria alimentària.

Mesura:
3.2. Supervisió de les dietes dels joves en les activitats de vacances
organitzades o patrocinades per la Direcció General de Joventut.

Descripció:
Les dietes es programen coordinadament per part dels responsables de la seva
elaboració, tot intentant mantenir un equilibri entre els menjars que més agraden als
joves i l’estímul d’hàbits saludables en matèria alimentària.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
4. Fomentar un comportament sexual més segur.

Mesura:
4.1. Campanyes per fomentar relacions sexuals més segures i que eduquin el
jove en la reducció de riscs.

Descripció:
La Direcció General de Salut Pública i Participació ha desenvolupat una campanya de
sensibilització, dirigida als joves, sobre l’ús del preservatiu mitjançant:
•
•
•
•
•
•

Falques de ràdio de 20” difoses a través de les principals ràdios de format jove de
Balears.
65 tanques publicitàries.
180 opis.
25.000 postal free amb un preservatiu a dins.
1.200 pòsters distribuïts a instituts d’ensenyament i centres de salut
Espots publicitaris de 40” emesos a totes les sales de cinema de les Illes Balears.

Per la seva banda, la Direcció General de Joventut dóna suport a campanyes que
desenvolupen altres entitats per fomentar relacions sexuals més segures, com són les
que duen a terme el Consell de la Joventut d’Espanya o l’Associació ALAS. S’han
repartit preservatius, pòsters i postals de les campanyes, entre d’altres llocs a la Xarxa
de Serveis d’Informació per a Joves.
Vegeu les mesures 4.2 i 7.2 de l’àrea de salut.

Responsable
Direcció General de Joventut
Direcció General de Salut Pública i Participació
Despesa

Previst 2002
6.010,12 €
30.050,61 €
180.303,63 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
4. Fomentar un comportament sexual més segur.

Mesura:
4.2. Campanyes específiques dirigides a dones joves sobre relacions sexuals
segures.

Descripció:
L’Institut Balear de la Dona realitza campanyes per fomentar relacions sexuals
segures dirigides a homes i dones joves. Per tant aquesta actuació pot estar inclosa
també dins la mesura 4.1 de l’àrea de salut.
La campanya de salut afectivosexual inclou:
• Coordinació de l’exposició EXPOSEX itinerant per les quatre illes: Consta de 17
cartells informatius.
• Díptics monogràfics: Disseny i elaboració de 10 díptics monogràfics, amb l’objectiu
d’informació i formació dirigida a la població en general i altres específics dirigits a
la dona, a joves…
• Coordinació dels tallers sobre salut afectivosexual a l’àmbit balear.
- Aquests tallers van dirigits a joves entre 14 i 18 anys (aproximadament).
- Es va realitzar un taller a Mallorca, Menorca, i Eivissa, respectivament.
- L’objectiu era de proporcionar les eines adequades perquè les persones
visquin una sexualitat sana i positiva, d’acord amb les seves necessitats.
- Els continguts es tracten mitjançant tècniques educatives de debat i
discussió, fomentant en tot moment la participació activa dels assistents a
través d’exercicis i activitats individuals o en grup que suposin un sa i lliure
exercici de reflexió i autoconeixement.
- Programació. Temes tractats: «Què és la sexualitat»; «Com es desenvolupa
la nostra sexualitat»; «La sexualitat com a forma de comunicació».
- Cada taller té una durada de 16 hores (aproximadament) dividides en tres
sessions de 4 hores cada una.
- Nombre de participants: aproximadament 15 persones.
• Servei Infosex
L’Institut Balear de la Dona disposa d’un servei gratuït d’informació sexual. És un
servei que es dirigeix, des de juliol de 2001, a tota la població de les Illes Balears. Es
duen a terme consultes per telèfon al número 901 500 101 o per correu electrònic a
l’adreça: infosex@terra.es

232

Resum de dades d’Infosex: Any 2002
Telèfon

Homes
30

44

Edats
5-10
11-15
16-20
21-30
31-40

Nombre de TRUCADES
Dones
Perdudes
16

Homes
1
1
6
3
4

Total
90

Dones
0
1
9
17
10

Total
1
1
14
19
12

Correu electrònic
Nombre de consultes: 53
Temes més consultats:
- Anticonceptius
- Possibilitat d’embarassos no desitjats
- Sida
- Disfuncions sexuals masculines
- Malalties de transmissió sexual.
Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació s’han desenvolupat tres
cursos de formació (a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera), dirigits a sanitaris de
centres de salut a fi que, a través del seu lloc de feina, realitzin l’educació adequada a
totes les dones que contactin amb la Xarxa d’Assistència Sanitària Pública.
Aquest cursos han estat subvencionats per l’Institut de la Dona (Ministeri de Treball i
Assumptes Socials).

Responsable
Direcció General de Joventut
Direcció General de Salut Pública i Participació
Institut Balear de la Dona

Previst 2002

64.007,79 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
4. Fomentar un comportament sexual més segur.

Mesura:
4.3. Facilitar l’obtenció d’anticonceptius de barrera que protegeixen contra els
embarassos no desitjats i contra les infeccions, especialment en els grups més
vulnerables.

Descripció:
La Direcció General de Salut Pública i Participació ha repartit de manera gratuïta
preservatius entre drogoaddictes i persones que exerceixen la prostitució.
Nombre de preservatius repartits a drogoaddictes:

30.863

Nombre de preservatius repartits a prostitutes:

255.799

Total: 286.662
La Direcció General de Joventut ha donat suport i ha facilitat el repartiment de
preservatius de les campanyes que duen a terme el Consell de la Joventut d’Espanya
o l’Associació ALAS.

Responsable
Direcció General de Joventut
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002

Despesa:

29.026,97 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
5. Fomentar el comportament de demanda d’assistència sanitària.

Mesura:
5.1. Campanyes sobre les malalties de transmissió sexual (MTS) dirigides a
grups específics per donar-ne a conèixer els senyals d’alerta i les seves
manifestacions.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
24.040,48 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
5. Fomentar el comportament de demanda d’assistència sanitària.

Mesura:
5.2. Campanyes de sensibilització entre la població que manifesta símptomes de
MTS o que sospita que s’ha infectat, perquè sol·liciti atenció mèdica tan aviat
com sigui possible.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
5. Fomentar el comportament de demanda d’assistència sanitària.

Mesura:
5.3. Creació de serveis d’atenció als joves en matèria de sexualitat, malalties de
transmissió sexual i planificació familiar.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
6. Potenciar l’educació sexual.

Mesura:
6.1. Oferiment a les entitats juvenils de programes per prevenir malalties de
transmissió sexual, embarassos i per a l’educació afectiva i sexual.

Descripció:
La Creu Roja Joventut ha desenvolupat tallers d’educació afectiva i sexual en què es
treballen les actituds positives cap a les distintes formes de viure la sexualitat,
relacions afectives i la sexualitat com una dimensió global i positiva de la persona. Així
mateix, es tracta el tema d’anticonceptius, malalties de transmissió sexual i es dóna
informació sobre recursos de la comunitat.
El nombre de tallers efectuats al llarg de l’any 2002 és de 14 i el nombre d’usuaris
dels esmentats tallers és de 916.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
6. Potenciar l’educació sexual.

Mesura:
6.2. Programes escolars i comunitaris per oferir una educació sexual apropiada
als infants i adolescents abans de l’inici de l’activitat sexual.

Descripció:
S’han realitzat tallers d’educació sexual a centres docents desenvolupats per l’ONG
Escola de Sida, subvencionats per la Conselleria de Salut i Consum. El nombre de
tallers va ser de 124 a 26 instituts (10 de Palma i 16 de la part forana) i el nombre
d’assistents va ser de 2.663 (1.110 de Palma i 1.553 de la Part Forana).
La Conselleria d’Educació ha participat més activament en els programes del Consell
de Mallorca de formació del professorat en temes com Sida, drogues , sexualitat…

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Salut Pública i Participació
Despesa

Previst 2002

3.000,00 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
6. Potenciar l’educació sexual.

Mesura:
6.3. Campanya d’informació per reduir els comportaments discriminadors
contra l’homosexualitat.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
6.010,12
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Àrea:
Salut

Objectiu:
6. Potenciar l’educació sexual.

Mesura:
6.4. Proporcionar al professorat i als educadors de temps lliure la formació
necessària per introduir l’educació sexual en el seu àmbit.

Descripció:
Durant l’any 2002 s’han format dos professionals ATS en el camp de l’educació sexual
per poder dur a terme la formació del professorat i dels educadors de temps lliure.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
6. Potenciar l’educació sexual.

Mesura:
6.5. Elaboració i distribució de materials de suport a l’actuació del professorat i
dels educadors.

Descripció:
Al llarg de l’any 2002 s’ha treballat en el disseny d’un manual específic amb l’objectiu
de proporcionar suport a les actuacions del professorat i dels educadors en matèria
d’educació sexual.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
7. Promoure campanyes d’informació sobre la infecció per VIH/sida i participar-hi

Mesura:
7.1. Manteniment i reforç de la informació sobre aspectes bàsics de la infecció
per VIH/sida, de les conductes que n’afavoreixen la transmissió i de les mesures
per evitar-les.

Descripció:
Vegeu la mesura 7.2 de l’àrea de Salut.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Joventut

Previst 2002
36.060,73 €
9.015,18 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
7. Promoure campanyes d’informació sobre la infecció per VIH/sida i participar-hi

Mesura:
7.2. Promoció de conductes sexuals saludables i potenciació l’ús del
preservatiu com a mesura de prevenció de la infecció per VIH/sida.

Descripció:
Com ja s’ha descrit a la mesura 4.1, la Direcció General de Salut Pública i Participació
ha desenvolupat una campanya de sensibilització, dirigida als joves, sobre l’ús del
preservatiu mitjançant:
•
•
•
•
•
•

Falques de ràdio de 20” difoses a través de les principals ràdios de format jove de
Balears
65 Tanques publicitàries
180 opis
25.000 postal free amb un preservatiu a dins
1.200 pòsters distribuïts a instituts d’ensenyament i centres de salut
Espots publicitaris de 40” emesos a totes les sales de cinema de les Illes Balears.

Per la seva banda la Direcció General de Joventut dóna suport a campanyes que
desenvolupen altres entitats per fomentar relacions sexuals més segures, com són les
que duen a terme el Consell de la Joventut d’Espanya o l’Associació ALAS. S’han
repartit preservatius, pòsters i postals de les campanyes, entre d’altres llocs a la Xarxa
de Serveis d’Informació per a Joves.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Joventut

Previst 2002

Despesa: Vegeu la mesura 4.1 de l’àrea de Salut.
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Àrea:
Salut

Objectiu:
7. Promoure campanyes d’informació sobre la infecció per VIH/sida i participar-hi

Mesura:
7.3. Sensibilització de la societat sobre la importància dels programes i les
mesures de prevenció de la infecció, especialment de les dirigides als
col·lectius més vulnerables.

Descripció:
Vegeu la mesura 7.2 de l’àrea de Salut.

Responsable
Direcció General de Joventut
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
8. Donar suport a programes d’educació sobre la infecció VIH/sida.

Mesura:
8.1. Reforç de la informació adreçada als joves i als adolescents sobre el
VIH/sida i les malalties de transmissió sexual, els seus mecanismes de
transmissió i les mesures preventives.

Descripció:
La Direcció General de Salut Pública i Participació, mitjançant les ONG Escola de
Sida i Creu Roja Joventut, ha desenvolupat un total de 108 tallers sobre VIH/sida,
malalties de transmissió sexual, els mecanismes de transmissió i les mesures
preventives adequades per evitar-les. El nombre de joves beneficiaris d’aquests tallers
han estat 2.671.
Des de la Direcció General d’Ordenació i Innovació s’ha elaborat conjuntament amb
ALAS (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears) un document «Convivència a
les escoles i el VIH/sida», dirigit al professorat, i un fullet informatiu per a les famílies,
en el qual s’explicita quines són les vies de transmissió reals i quines són les mesures
de prevenció de la infecció.
Aquesta informació té com objectiu evitar el rebuig i marginació davant l’escolarització
d’infants portadors del VIH/SIDA i així garantir una educació per a la salut i el dret de
tots els infants a l’educació.

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Salut Pública i Participació
Despesa:

Previst 2002
36.060,73 €
3.000,00 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
8. Donar suport a programes d’educació sobre la infecció VIH/sida.

Mesura:
8.2. Estímul de les intervencions de prevenció de la sida en l’àmbit escolar, en el
marc de l’educació per a la salut i l’educació en valors.

Descripció:
Vegeu la mesura anterior.

Responsable
Direcció General de Sanitat

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
8. Donar suport a programes d’educació sobre la infecció VIH/sida.

Mesura:
8.3. Augment de la coordinació entre les institucions i organitzacions públiques
i privades que duen a terme accions de prevenció de la sida entre els joves i els
adolescents.

Descripció:
Durant l’any 2002 s’ha aconseguit d’augmentar la coordinació entre institucions i
organitzacions públiques i privades que duen a terme accions de prevenció de la sida
entre joves i adolescents, mitjançant el Fòrum de la Sida, reunions bimensuals amb
les ONG, la Comissió Mixta de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Conselleria
de Salut i Consum.
A més s’ha de tenir present que a finals de l’any 2002 es va publicar el Decret
144/2002, pel qual es crea el Consell Assessor de la Sida/VIH de les Illes Balears
(BOIB núm. 153 EXT., de 23 de desembre).

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
9. Prevenir la difusió de la infecció VIH/sida.

Mesura:
9.1. Programes de reducció del risc d’infecció per VIH/sida entre els usuaris de
drogues per via parenteral (UDVP). Programes que persegueixin canvis de
comportament en relació amb la via d’injecció, ús compartit de xeringues i
pràctiques sexuals.

Descripció:
Al llarg de l’any 2002 s’han mantingut els programes de reducció de risc de la infecció
per VIH/Sida entre els UDVP que consisteixen en l’intercanvi de xeringues noves per
les usades i la dispensació de preservatius.
Aquestes activitats es fan a través de les oficines de farmàcia i d’una unitat mòbil de la
ONG Metges del Món. Aquesta actuació permet tenir cobertes totes les illes de la
nostra comunitat autònoma.
El nombre de xeringues dispensades ha estat:
Oficines de farmàcia
35.239 unitats
Metges del Món
146.032 unitats
El nombre de preservatius repartits ha estat :
Oficines de farmàcia
27.073 unitats
Metges del Món
8.981 unitats

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació
Despesa:

Previst 2002
27.045,54 €
28.216,00 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
9. Prevenir la difusió de la infecció VIH/sida.

Mesura:
9.2. Promoció del sexe segur entre els joves que tenen relacions bisexuals o
homosexuals, i foment de l’ús del preservatiu.

Descripció:
Per conèixer les pautes d’actuació de les persones homosexuals davant la malaltia de
VIH/Sida i així poder tenir un punt de referència de la realitat actual, s’ha realitzat una
enquesta per poder posar en pràctica les actuacions posteriors que afavoreixin el
sexe segur.
Paral·lelament, se subvenciona l’ONG Ben Amics per poder potenciar la informació, el
foment de l’ús del preservatiu i el seu repartiment entre les persones homosexuals.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002

Despesa:

20.433,29 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
9. Prevenir la difusió de la infecció VIH/sida.

Mesura:
9.3. Augment i millora de la coordinació amb les associacions de gais i
lesbianes en relació als programes que desenvolupen.

Descripció:
Al llarg de l’any 2002 s’han mantingut, a més de les reunions bimensuals, altres
reunions per tractar els temes relacionats amb els programes desenvolupats per les
associacions de gais i lesbianes.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
10. Col·laborar amb el Pla Autonòmic de Drogues.

Mesura:
10.1. Contribució a la implantació i la coordinació de la xarxa de prevenció i
d’atenció a les toxicomanies.

Descripció:
L’any 2001 es posà en marxa el Programa de Prevenció del Consum de Drogues amb
Joves de les Illes Balears, de la gestió del qual s’encarrega l’Institut de Reinserció
Social.
El programa d’intervenció en prevenció del consum de drogues du a terme accions
adreçades a grups de població considerats de risc i a grups d’alt risc.
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els joves de les Illes Balears entre 14 i 29
anys, i es dóna prioritat als que pertanyen a grups de risc: grups de població que, per
circumstàncies personals, sociofamiliars, ambientals, tenen una predisposició alta per
l’ús de drogues; i a grups de població considerats de risc molt alt, grups que ja han
iniciat el consum habitual de drogues o que no ho han fet però que compleixen les
circumstàncies de risc perquè aquesta conducta es desenvolupi.
El programa es desplega en quatre projectes:
1. La prevenció, mitjançant la informació i la sensibilització amb l’ús de les noves
tecnologies, que els joves coneixen i utilitzen actualment. Per mitjà del disseny i
manteniment d’una pàgina web, http://www.clubdenit.com/, volem crear un espai
interactiu on els joves puguin plantejar els seus dubtes i interessos i fer
suggeriments.
2. L’elaboració i la difusió d’informació per reduir els danys produïts pel consum de
drogues recreatives i sobre el consum responsable.
3. Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves en situació de risc i alt risc,
individualment i en grup. Realització de tallers: informació, sensibilització i formació
per a la mediació entre iguals.
4. Informació i suport per a les famílies dels joves destinataris del programa.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
360.607,26 €

Despesa:

180.303,63 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de temps
lliure.

Mesura:
11.1. Inclusió de mòduls específics d’educació sobre drogues en la formació de
monitors i educadors.

Descripció:
Els cursos de monitors i directors d’activitats de temps lliure infantils i juvenils es
regulen segons l’Ordre del conseller adjunt a la Presidència, de dia 14 de març de
1990 (BOCAIB núm. 48, de 19 d’abril de 1990).
En el programa dels cursos de formació de monitors i directors d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil està establert un mòdul de Problemàtica social que recull el tema
de la inadaptació social, la drogodependència i la delinqüència juvenil.

D’altra banda, la Direcció General de Joventut donà suport a dos cursos per a
monitors, que organitzà la Fundació Natzaret, i que tractaren el tema de les drogues i
la sexualitat, respectivament.

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002
15.025,30 €
4.507,59 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de temps
lliure.

Mesura:
11.2. Elaboració i difusió de materials de suport per a monitors i educadors.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de temps
lliure.

Mesura:
11.3. Informació dels recursos específics per a la prevenció per als educadors i
als monitors .

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de temps
lliure.

Mesura:
11.4. Elaboració i difusió de materials informatius per a la prevenció dels riscs
associats al consum de drogues i de consum amb garanties.

Descripció:
El Programa de Prevenció del Consum de Drogues amb joves de les Illes Balears, la
gestió del qual és a càrrec de l’Institut de Reinserció Social (vegeu la mesura 10.1
d’aquesta àrea), es desplega en quatre projectes, dos dels quals suposen elaboració i
difusió de materials informatius per a la prevenció dels riscs associats al consum de
drogues i de consum amb garanties:


El primer té com a objectiu la prevenció mitjançant la informació i la
sensibilització amb l’ús de les noves tecnologies, que els joves coneixen i
utilitzen actualment. Per mitjà del disseny i manteniment d’una pàgina web,
http://www.clubdenit.com/, volem crear un espai interactiu on els joves puguin
plantejar els seus dubtes i interessos i fer suggeriments.



El segon persegueix l’elaboració i difusió d’informació per reduir els danys
produïts pel consum de drogues recreatives i sobre el consum responsable.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
11. Promoure l’educació preventiva sobre drogues en el món associatiu i de temps
lliure.

Mesura:
11.5. Promoció dels Mussol-Bus de cap de setmana als municipis i
mancomunitats.

Descripció:
Es considera interessant estudiar la viabilitat de la posada en marxa de sistemes de
transport col·lectiu i per aquest motiu la Direcció General de Joventut creu adient que
es promogui, per part de les administracions competents, la posada en marxa del
mussol-bus, o que es faciliti la utilització de sistemes de transport públic, com el taxi
compartit, que poden evitar accidents de trànsit associats amb el consum d’alcohol en
els moments d’oci nocturn.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.

Mesura:
12.1. Promoció del compliment de la legislació sobre la venda i publicitat
d’alcohol i tabac a menors.

Descripció:
Al llarg de l’any 2002 hi ha hagut 23 propostes de sanció per infringir la reglamentació
sobre el tabac.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002
24.040,48 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.

Mesura:
12.2. Establiment de mesures de limitació de l’ús de tabac, d’alcohol i d’altres
drogues a les instal lacions i a les activitats per a joves.

Descripció:
A l’any 2001 es va començar a elaborar l’esborrany de la Llei sobre drogues. Durant l’any
2002 es continuà treballant en la seva elaboració.
La Llei pretén definir les línies bàsiques d’actuació, assigna les responsabilitats de les
diverses administracions, tot tenint en compte les respectives competències, i estableix els
mecanismes de coordinació i de participació social.
Entre d’altres mesures de prevenció i protecció de la salut, aquesta llei contempla:
1. Elevar l’edat de venda de begudes alcohòliques i tabac als 18 anys, d’acord amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i la tendència general de les altres
comunitats autònomes. És possible que hi hagi infraccions, però ja s’ha comprovat que
aquesta mesura repercuteix en una elevació de la mitjana d’edat d’inici, amb els
conseqüents beneficis sobre la salut de la comunitat.
2. Mesures de limitació de la publicitat i de les activitats de promoció de begudes
alcohòliques i tabac:
−
Prohibir la publicitat en determinats llocs, com els espais relacionats amb els serveis
de salut, socials i educatius, i en els espais destinats als menors.
−
Evitar missatges que relacionin el consum de begudes alcohòliques amb la millora de
les capacitats de la persona o amb l’èxit social.
−
Prohibir els missatges publicitaris dirigits a menors.
−
Prohibir activitats de promoció que signifiquin una incitació a un major consum (principalment els concursos de beguda, oferir dues consumicions pel preu d’una, una copa
per cada assignatura suspesa, etc.).
3. Mesures de limitació dels horaris i llocs de venda i consum de begudes alcohòliques i de
tabac:
−
Prohibir la venda i el consum en llocs determinats, com els espais relacionats amb els
serveis de salut, socials, educatius i esportius, i en els espais destinats als menors.
−
El consum a la via pública no queda prohibit, llevat dels llocs i els horaris en què el
ajuntaments ho considerin pertinent per raons d’higiene, ordre públic o conservació del
mobiliari urbà. Entenem que els problemes del consum a la via pública són
principalment problemes d’ordre, renous, brutor i vandalisme que ja estan plenament
prevists en les atribucions municipals. Una prohibició genèrica és jurídicament
discutible, podria donar lloc a situacions absurdes i la vigilància i l’aplicació són
inviables.
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A més, també està pendent d’aprovació un pla d’actuació sobre el tabac (el Pla de Actuació
contra el Tabaquisme a les Illes Balears 2003/2007 es va aprovar pel Consell de Govern dia
10 de gener de 2003) i un pla d’actuacions sobre drogodependències.

* Hi ha en tramitació la Llei, i estan pendents d’aprovació un pla d’actuació sobre el tabac
(aprovat al 2003) i un pla d’actuació sobre drogodependències. Per tant en aquests moments
la mesura no és quantificable.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació

Previst 2002

260

Àrea:
Salut

Objectiu:
12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.

Mesura:
12.3. Potenciació del consum de begudes alternatives a l’alcohol.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Sanitat

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
12. Promoure conductes de reducció del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.

Mesura:
12.4. Campanyes per a la reducció de l’hàbit de fumar.

Descripció:
S’ha posat en pràctica una campanya de sensibilització, dirigida als joves, per a la
reducció de l’hàbit de fumar mitjançant falques radiofòniques: s’han realitzat tanques
publicitàries i 6 falques diferents de 20”, amb un total de 142 emissions a diverses
emissores de ràdio de les Illes Balears.

Responsable
Direcció General de Salut Pública i Participació.
Despesa:

Previst 2002
13.435,05 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
13. Facilitar la inserció dels joves consumidors de drogues.
Mesura:
13.1. Ajuts als centres d’acollida de joves en tractament per problemes familiars
o per manca greu de recursos.
Descripció:
Al 2002 es continuà donant suport al projecte «Educant per a un futur millor»,
desenvolupat per la Fundació Projecte Jove, que pretén donar una resposta ferma al
problema de les toxicomanies entre els joves de les Illes Balears, s’hagin vist
involucrats dins el món de la droga, estiguin en situació de risc, o simplement que
necessitin una feina d’educació per evitar futurs consums de drogues.
Els principals destinataris del programa són:
Els joves que estan seguint el Programa Educatiu a Projecte Jove, ja siguin
joves en situació de risc o consumidors habituals de drogues.
Els mediadors socials, persones que fan feina dins el món associatiu juvenil,
que ofereixen la formació adient per actuar davant els casos concrets que es
puguin trobar en el desenvolupament de les seves tasques.
El projecte es desenvolupa en els programes següents:
1. Programa per a Joves i Associacions Juvenils, que pretén donar informació i
sensibilització que provoqui la reflexió en el públic en general sobre el tema de les
drogodependències. Es desenvolupa amb seminaris de formació, servei
d’assessorament i material didàctic.
2. Programa Educatiu i de Tractament, que ofereix diverses modalitats d’intervenció
per respondre a les realitats diverses dels joves:
Programa 1 (assistència dos o tres dies la setmana): està pensat perquè el jove
assisteixi al centre i, al mateix temps, ho combini amb les activitats formatives
i/o laborals del jove.
Programa 2 (assistència diària, en règim ambulatori): està dirigit a joves que
passen gran part del dia sols a casa o al carrer, sense cap ocupació concreta,
ja sigui perquè no fan feina o no estudien.
Programa 3 (residencial): per a joves que necessiten un règim d’internament
per causes judicials o perquè la família no se’n pot fer càrrec.
3. Programa d’Oci i Temps Lliure: permet donar resposta, fora de l’estructura del
centre educatiu, amb el suport de les diverses associacions juvenils, a
circumstàncies diverses de joves que poden haver passat pel centre –encara que
aquesta no n’és condició imprescindible– o que són familiars i que hi volen seguir
tenint un lligam.
Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
36.060,73 €

Despesa:

36.060,73 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
13. Facilitar la inserció dels joves consumidors de drogues.

Mesura:
13.2. Impuls a les activitats d’oci i temps lliure com a recurs per a la integració
dels joves que estan en procés de deshabituació.

Descripció:
Vegeu la mesura anterior.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Salut

Objectiu:
14. Promoure campanyes per prevenir els accidents de trànsit.

Mesura:
14.1. Campanyes per informar sobre els accidents de trànsit i les seves causes

Descripció:
Es continua amb la campanya d’informació i conscienciació que la Conselleria de
Benestar Social, a través de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) i la Direcció
General de Joventut, va iniciar el 2001 amb el nom «Massa jove per canviar de
vehicle». S’han editat díptics, pòsters i s’han publicat anuncis a la premsa escrita i
falques de ràdio. La campanya informa d’algunes possibles conseqüències dels
accidents i de quines mesures es poden prendre per evitar-les. La difusió de la
campanya s’ha fet comptant amb els diversos serveis de l’IBAS i amb la Xarxa de
Serveis d’Informació Jove, entre d’altres.
CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT ENTRE ELS JOVES:
«MASSA JOVE PER CANVIAR DE VEHICLE»
La campanya va dirigida als conductors d’entre els 18 i els 30 anys, especialment als
més joves. De tots els accidents de trànsit que es produeixen a les Illes Balears, entre
un 40% i un 45% són de joves d’entre 18 i 30 anys, i d’aquests, entre un 1,5% i un 2%
queden amb discapacitats.
Els principals factors de risc d’accident atribuïts als conductors són:
•
•
•
•
•

no dur el cinturó de seguretat posat;
sobrepassar la velocitat màxima;
no utilitzar el casc;
conduir sota els efectes de l’alcohol;
son o somnolència.

De les 3.800 persones amb discapacitats d’entre 15 i 30 anys que hi ha a les Illes
Balears, 925 són discapacitats sobrevingudes per accident o per malaltia.
La campanya té dues fases:
- una primera, en què es distribuiran cartells i díptics a tots els instituts mitjançant la
xarxa d’informadors de les oficines d’informació juvenil de la Direcció General de
Joventut. Els cartells i els díptics també es distribuiran en les autoescoles S’inserirà el
cartell a diverses revistes juvenils i s’editaran falques de ràdio als programes de més
audiència juvenil, entre ells Radio Jove.
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- una segona fase, ja dins l’any 2002, en què es continuarà amb la distribució de
cartells i díptics.

Responsables
Pressupost Previst per a 2001
Direcció General d’Interior
6.010,12 €
Direcció General d’Obres Públiques i Transports
6.010,12 €
Direcció General de Joventut
6.010,12 €
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Despesa:

12.020,24 €
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Àrea:
Salut

Objectiu:
14. Promoure campanyes per prevenir els accidents de trànsit.

Mesura:
14.2. Campanyes per millorar la seguretat vial amb el foment de comportaments
més segurs i que eduquin el jovent en la reducció de riscs.

Descripció:
Vegeu la mesura anterior.

Responsable
Direcció General de Joventut
Direcció General d’Interior
Direcció General d’Obres Públiques i Transports

Previst 2002
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
1. Fomentar les actituds i experiències favorables a les relacions intergeneracionals.

Mesura:
1.1. Desenvolupament d’acords entre els serveis socials i els serveis educatius
per donar suport a programes intergeneracionals en els centres educatius.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Direcció General de Menors

Previst 2002
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
1. Fomentar les actituds i experiències favorables a les relacions intergeneracionals.

Mesura:
1.2. Priorització dels projectes que plantegin activitats intergeneracionals en les
convocatòries d’ajuts públics.

Descripció:
Regulada per Ordre de la consellera de Benestar Social de 17 d’abril de 2002, per la
qual es convoquen les subvencions que en matèria de família atorga la conselleria de
Benestar Social a entitats de les Illes Balears que desenvolupin la seva tasca a l’àmbit
sociofamiliar, corresponent a l’exercici pressupostari de 2002 (BOIB núm. 53, de 02
de maig).
Els beneficiaris d’aquestes subvencions són entitats sense ànim de lucre que recullin
com a finalitat la realització d’actuacions exclusivament a favor de la família, i que
desenvolupin la seva activitat en l’àmbit exclusiu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
La convocatòria és per dur a terme alguna de les següents iniciatives:
a) L’elaboració de treballs d’estudi / investigació que tenguin com a objectiu conèixer
la situació de les famílies en situacions especials a les Illes Balears (famílies
monoparentals, parelles de fet, famílies d’immigrants, situacions d’atur de llarga
durada, famílies amb greus malalties).
b) La promoció de l’associacionisme en l’àmbit de la competència parental i de la
cohesió escola-família.
c) El foment de les actuacions dirigides a promoure i a sensibilitzar la població
dels avantatges que proporcionen les relacions intergeneracionals.
d) Les iniciatives innovadores de suport social per aconseguir una millora de la
qualitat de vida familiar: xarxes d’autoajuda familiar.

Termini: 30 dies naturals des de l’endemà d’haver-se publicat l’ordre.

Responsable
Direcció General de Menors

Previst 2002
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
1. Fomentar les actituds i experiències favorables a les relacions intergeneracionals.

Mesura:
1.3. Suport a la realització de materials didàctics per desenvolupar projectes
intergeneracionals.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Previst 2002
Direcció General d’Ordenació i Innovació
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per afrontar les situacions de necessitat.

Mesura:
2.1. Suport als programes d’actuació social amb joves presos o expresos.

Descripció:
Al llarg de l’any 2002 s’han subvencionat els programes següents:
IRES Mallorca: «Atenció social als jutjats»
48.800 €
Conveni EN Mallorca per donar un servei d’atenció als jutjats
8.414 €
ALAS (Associació de Lluita Antisida): «Prevenció al centre penitenciari 16.566 €
de Mallorca»
TOTAL:

73.780 €

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Despesa:

Previst 2002
34.858,70 €
73.780 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat.

Mesura:
2.2. Aplicació de les mesures i actuacions judicials amb joves que han comès
delictes: treballs en benefici de la comunitat, llibertat vigilada, mediacions i
conciliacions, internaments.

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrees de
treball al camp de la prevenció; 2) àrea de menors infractors; i 3) àrea de família.
Els criteris d’actuació es basen amb uns principis que constitueixen el marc bàsic de
l’acció socioeducativa, regeixen les actuacions professionals en el compliment de les
diferents mesures, i determinen el sentit general i els continguts específics de les
intervencions.
Aquests criteris són adoptats segons les orientacions de les diferents normatives i
recomanacions que orienten les actuacions amb menors subjectes a mesures
judicials.
Normalització: evitar l’estigmatització dels menors i les seves famílies, tot mantenint
la confidencialitat de les actuacions i procurant utilitzar prioritàriament els recursos
emprats per la generalitat de la població (educatius, sanitaris, oci…), sense que això
signifiqui evitar el suport dels recursos específics més adequats.
Personalització: Adequar les intervencions educatives a les capacitats, les
possibilitats i les necessitats del menor i del seu entorn.
Responsabilització: A partir de la concepció de la legislació de responsabilitat penal
de menors i joves que es recull en la Llei de l’any 2000, el menor és considerat com el
subjecte central de justícia. Per aquest motiu, les actuacions educatives han
d’enfrontar el menor amb la seva pròpia responsabilitat, tant pel que fa als fets
comesos com a les exigències i les possibilitats en el procés de compliment de les
mesures judicials.
Ecologia i participació: Les actuacions aniran dirigides a responsabilitzar i implicar el
grup social i familiar en el procés educatiu i de reinserció del menor, considerant com
a model de treball la interactivitat i la interdependència que s’estableixen entre
subjecte i grups (social i familiar) del seu entorn.
Voluntarietat: La intervenció educativa optimitza resultats si es compta amb la
voluntat del menor. Per això s’ha de procurar obtenir el compromís de les parts
implicades en la intervenció, ja que aquesta es relaciona amb el compliment d’uns
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acords sense contingut ni efectivitat si no es compta amb l’acceptació de les parts
implicades.
Temporalitat: La relació educativa establerta se situa en el temps determinat en la
mesura judicial per a l’obtenció dels objectius, i per tant es tracta d’una actuació
transitòria i en una etapa determinada de la vida del menor / jove. No és convenient
abordar processos personals que prolonguin l’actuació més enllà de la durada de la
mesura.
Intervenció mínima: S’entén que és el criteri que indica una intervenció tan poc
invasiva com sigui possible, perquè aquesta pugui finalitzar en el temps més breu
possible. Observant la normalització com un dels principis d’actuació, entenem que el
jove i la seva família han de poder prescindir dels professionals i, d’aquesta manera,
evitar els processos d’etiquetatge i l’establiment de vincles de dependència.
Per tant, per resumir, l’equip de medi obert s’encarregarà primordialment de:
• Coordinar els projectes educatius per al compliment de les mesures dels menors
amb les institucions relacionades amb el procés de reinserció social dels menors.
• Dur a terme l’execució de les mesures dictades pel jutges de menors amb relació a
la nova llei.
• Efectuar una formació continua dels professionals que posen en pràctica
l’execució de les mesures judicials.
• Fer una avaluació continua de les mesures que es duen a terme des d’aquesta
Direcció General.
El programa s’adreça a joves de 14 a18 anys.
Les mesures de medi obert que la llei assenyala, quan no cal internament, en règim
semiobert o tancat són:
- llibertat vigilada
- prestació en beneficis de la comunitat
- assistència a centre de dia
- tractament ambulatori, tant de caràcter psicològic o psiquiàtric, com de
desintoxicació
- tasques socioeducatives
- convivència amb persona, família o grup educatiu
- conciliació, en atenció a l’article 19 de la llei
Convenis i acords per al desenvolupament del Programa:
Es negocien convenis amb institucions, entitats i associacions per a la coordinació
dels projectes educatius per al compliment de les mesures dels menors. Hi ha
convenis amb els següents ajuntaments: Alaró, Alcudia, Andratx, Binissalem, Búger,
Capdepera, Consell, Llucmajor, Muro, Porreres, Santa Maria, Valldemossa, Inca,
Calvià, Palma, Manacor, Artà, Son Cervera, Pollença (Mallorca); Ciutadella, es
Castell, es Migjorn Gran, Maó, Sant Lluís (Menorca); Eivissa, Santa Eulària del Riu
(Eivissa). També hi ha convenis amb les entitats AFIRE Sport, Amics dels Parcs,
Fundació Miguel Mir (INCA) i Fundació Deixalles.
Es manté el conveni signat amb la Conselleria d’Educació i Cultura, que permet dur a
terme el Programa de Prevenció i Abordatge del Conflicte Juvenil; l’escolarització dels
joves amb mesures judicials. Col·laboració amb els instituts i centres de secundària; i
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activitats a aules taller per a menors d’entre 14 i 16 anys. Programa Complementari
d’Intervenció Socioeducativa (PICS).
Acords amb tots els ajuntaments on els menors compleixen mesures judicials i/o hi
resideixen (38 ajuntaments col·laboradors).
46 entitats col·laboren amb la Direcció General de Menors en l’execució de les
mesures judicials en medi obert.
S’han atès un total de 529 menors, cosa que ha suposat 691 mesures.
Termini: al llarg de l’any 2002.

Responsable
Direcció General de Menors
Despesa:

Previst 2002
784.538 €
750.755 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat.

Mesura:
2.3. Ajuts per a projectes d’integració social de joves.

Descripció:
Regulada per l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 18 de març de 2002, per
la qual es convoquen les subvencions que en matèria de joventut, integració social
d’infants i joves i promoció del voluntariat atorga la Conselleria de Benestar Social
corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2002 (BOIB núm. 41, de 4 d’abril).
La modalitat d’integració social d’infants i joves s’adreça a entitats sense finalitat de
lucre que treballin dins el camp de la integració social (laboral, cultural, temps lliure,
salut, qualitat de vida, etc.), d’infants i joves discapacitats, d’immigrants, minories
ètniques i de grups marginals i de risc. Per acollir-se a aquesta modalitat és requisit
indispensable que el percentatge de casos acreditats d’integració social sigui igual o
superior al 33% del total de participants o destinataris de les accions que es
programen.
S’han concedit ajudes a 35 entitats sol·licitants, cosa que suposa el desenvolupament
de 54 projectes.
Termini: del 2 de març de 2001 fins al 15 de maig de 2001

Responsable
Direcció General de Joventut
Despesa:

Previst 2002

114.192 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat.

Mesura:
2.4. Programa experimental d’informació, orientació i suport sociosanitari als
joves que exerceixen la prostitució.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut
Institut Balear de la Dona

Previst 2002
1.803,04 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
2. Donar suport a les experiències socials per fer front a les situacions de necessitat.

Mesura:
2.5. Accés gratuït al Carnet Jove per a tots els joves en situació de necessitat.

Descripció:
No s’ha dut a terme durant el 2002.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
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Àrea:
Serveis socials
Objectiu:
3. Facilitar la plena integració i normalització dels joves amb discapacitats.
Mesura:
3.1. Programa d’assessorament i formació de monitors de temps lliure per
facilitar la integració de joves amb discapacitats en activitats normalitzades.

Descripció:
L’Institut Balear d’Afers Socials amb el suport de la Direcció General de Joventut fan
possible que dins els programes formatius de les escoles de monitors s’ofereixin els
cursos següents:
1. curs de formació de Monitors per a nins i joves amb necessitats especials
2. curs de formació de Monitors en intervenció socioeducativa amb menors en
situació de conflicte social
Persones beneficiàries: monitors i directors de temps lliure titulats.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Despesa:

Previst 2002
6.010,12 €
6.010,12 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de minories
culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de polítiques socials i culturals.

Mesura:
4.1. Informació i promoció de l’assistència dels immigrants joves a la xarxa
d’atenció primària municipal.

Descripció:
Entre d’altre, l’IBAS ha dut a terme les següents actuacions:
- Subvencions, conjuntament, amb la Conselleria d’Educació i Cultura, a 12
ajuntaments, per a la contractació de mediadors interculturals.
- Conveni amb els tres consells insulars i l’Ajuntament de Palma per al manteniment
de la xarxa d'oficines d'informació als immigrants.
- Servei per afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer a les persones immigrades, amb
dos punts d’atenció: un a Inca i l’altre a Manacor.
- Reedició de les campanyes de l’any 2001:
- Campanya per facilitar als immigrants l’accés als recursos sanitaris
d’atenció primària.
- Campanya d’empadronament d’immigrants.
- Campanya per facilitar als immigrants l’educació.
- Campanya per facilitar als immigrants l’accés als recursos socials.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Despesa:

Previst 2002

435.404 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de minories
culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de polítiques socials i culturals

Mesura:
4.2. Col·laboració amb els serveis d’informació i orientació als immigrants per
tal d’acostar als joves immigrants els serveis i recursos específics.

Descripció:
Veure mesura anterior.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)

Previst 2002
66.111,33 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de minories
culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de polítiques socials i culturals.

Mesura:
4.3. Programa de mediadors per a la dinamització juvenil i per a la inserció
sociolaboral de joves gitanos en municipis amb més de cent empadronats.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)

Previst 2002
24.040,48 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
4. Facilitar la plena integració i normalització dels joves que formen part de minories
culturals i dels joves immigrants, mitjançant el foment de polítiques socials i culturals.

Mesura:
4.4. Formació d’educadors gitanos de temps lliure.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
5. Facilitar l’accés als programes de Renda Mínima d’inserció (RMI) i promoure
l’accés als ajuts econòmics directes i indirectes.

Mesura:
5.1. Modificació de la reglamentació autonòmica que regula les rendes mínimes
d’inserció (Decret 36/95, d’abril, pel qual es constitueix el Suport Transitori
Comunitari), per permetre-hi l’accés dels joves independitzats, des dels 18 anys.

Descripció:
El 2001 es va modificar la reglamentació autonòmica que regula l’RMI (Decret
117/2001, de 28 de setembre, BOIB núm. 120, de 6 d’octubre), amb la modificació es
permet l’accés dels joves independitzats a l’RMI.
L’article 6 del Decret, «Requisits dels titulars», diu a l’apartat D: «Que siguin majors de
25 anys. Queden exemptes d’aquest requisit les persones que es trobin en les
situacions següents: - persones en procés de desinstitucionalització; - que tenguin
menors o persones amb disminució al seu càrrec; - que hagin patit maltractament; situació d’orfandat».
Amb la implantació de l’RMI s’ha duplicat l’aportació que fins ara s’atorgava en
concepte de salari social, que passa de 125 a 250 milions de pessetes, i s’incideix en
la protecció bàsica de sectors de la societat que fins ara quedaven fora del sistema de
prestacions mínimes.
Termini: tot l’any

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
Responsable
Direcció General de Planificació i Ordenació Social

Previst 2002
Previst 2002
210.354,24 €

Despesa:

210.354,24 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
5. Facilitar l’accés als programes de Renda Mínima d’inserció (RMI) i promoure
l’accés als ajuts econòmics directes i indirectes.

Mesura:
5.2. Informació, adreçada a tots el mediadors, per a la normalització de l’accés a
l’RMI, basada en la formació de tot el personal dels serveis socials públics o
privats que l’han de facilitar.
Descripció:
L’IBAS no ha previst aquesta mesura. Sembla lògic que els consells insulars, com a
gestors de les rendes, n’informin.

Responsable
Direcció General de Planificació i Ordenació Social

Previst 2002
6.010,12 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
5. Facilitar l’accés als programes de Renda Mínima d’inserció (RMI) i promoure
l’accés als ajuts econòmics directes i indirectes.

Mesura:
5.3. Divulgació coordinada amb els consells insulars, per tal d’arribar a tots els
joves en situació de necessitat que puguin accedir a l’RMI.

Descripció:
L’IBAS no ha previst aquesta mesura. Sembla lògic que els consells insulars, com a
gestors de les rendes, n’informin.

Responsable
Direcció General de Planificació i Ordenació Social

Previst 2002
3.005,06 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i
d’orientació.

Mesura:
6.1. Programa pilot d’assessorament i formació de famílies amb joves en
situacions de conflicte i/o necessitat.

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrea de
treball al camp de la prevenció, 2) àrea de menors infractors i 3) àrea de família.
Dins l’àrea de família es desenvolupen els programes següents:
Programes de suport a famílies en situacions especials:
En coordinació amb el Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 74, de 27 de
març de 2002), s’ha gestionat la implantació d’aquests programes per tal de prevenir
que es degeneri en situacions d’exclusió social o desintegració familiar.
1. Programes per a famílies desfavorides i en situació de risc.
L’objectiu d’aquests programes és la intervenció social individualitzada de caràcter
integral en nuclis familiars que es troben en situació de dificultat social o risc.
Es preveuen actuacions socioeducatives, assistencials i d’inserció sociolaboral.
Els projectes es duen a terme per part, preferentment, de les corporacions locals i
ajuntaments.
En el 2002 s’han atès un total de 1.102 famílies.
Pressupost cofinançat entre Ministeri de Treball i Afers socials (MTAS) i comunitat
autònoma de les Illes Balears : 136.319,86 €.
2. Programa de Mediació.
L’objectiu del programa és atendre situacions de ruptura de parella. Es tracta de
resoldre conflictes on les parts compten amb l’ajuda d’una persona imparcial
(mediador familiar) que dissenya un procés perquè aquestes puguin dialogar,
prioritzant en tot el procés l’interès cap els menors.
Així mateix, també s’atenen les problemàtiques que sorgeixen arran del compliment
del règim de visites als fills en els casos de separació o divorci.
El nombre de població atesa és de 373 famílies.
Pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’MTAS: 46.277,93 €.
3. Programa Experimental d’Orientació Familiar.
Com a servei propi de la Direcció General de Menors, es va iniciar a finals de 2001,
seguint les indicacions donades per l’MTAS per a programes de suport a famílies en
situacions especials mitjançant convenis-programa amb les comunitats autònomes,
exposades en el BOE núm. 87, d’11 d’abril de 2001.

286

Els objectius del programa es centren a oferir:
- Un servei d’orientació educativa i d’assessorament per a famílies en les quals es
produeix violència de fills cap a pares o cap a d’altres familiars i per a famílies en
situacions difícils.
- Un assessorament i un diagnòstic educatiu de les dificultats, potencialitats i
necessitats de la família per poder millorar la qualitat de vida dels seus membres.
- Una intervenció especialitzada d’orientació tant a nivell individual com a familiar.
- Un seguiment de la problemàtica detectada a fi de valorar l’evolució i d’avaluar
noves necessitats que podria presentar la família.
L’eix principal d’intervenció és la família, com a sistema de relacions interpersonals
entre els seus integrats i nucli fonamental del desenvolupament personal.
El nombre de famílies ateses el 2002 ha estat de 39, però les persones objecte
d’orientació han estat 79.
El Programa és de gestió pròpia de la Direcció General de Menors, cofinançat al 50%
per l’MTAS i la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb un pressupost de
47.519,57 €.
4. El Programa Experimental de Suport a Famílies en les quals es Produeix
Violència.
Es va iniciar seguint els objectius i les orientacions que plantejà l’MTAS, publicats al
BOE núm. 87, d’11 d’abril de 2001, per a programes de suport a famílies en situacions
especials mitjançant convenis-programa amb comunitats autònomes incloses en
l’aplicació pressupostària 19.04.3130.454.01. La violència a la qual fa referència
aquest programa és la que dirigeix el menor cap a la família pròpia.
Aquest programa atén a menors i famílies que presenten situacions de violència
dirigides prioritàriament des del menor cap a altres membres de la família. Es pretén
afavorir el desenvolupament integral de tots els membres de la família per prevenir
situacions d’exclusió social i així facilitar el canvi dins la família i establir noves pautes
de relació, modificant les seqüències comunicatives defectuoses, i orientant i
informant a les famílies respecte de la solució de conflictes.
El Programa és de gestió pròpia de la Direcció General de Menors, cofinançat al 50%
per l’MTAS i l’Administració autonòmica de les Illes Balears, amb un pressupost de
46.398,13 €.
5. Programa de Suport a Famílies Monoparentals
L’objectiu d’aquest programa és donar suport a aquelles famílies amb un progenitor
amb fills menors de divuit anys que es troben en situació de dificultat social, en el
compliment de les seves funcions paternals a fi de superar la situació de dificultat.
En el 2002 s’han atès un total de 210 famílies.
Pressupost cofinançat entre l’MTAS i la comunitat autònoma de les Illes Balears:
47.124,10 €
6. Programa Experimental en l’Àmbit de la Família Maltractada
El programa pretén millorar qualitativament el sistema de protecció a la infància en
situació de dificultat social, especialment en les situacions de maltractament infantil.
El programa es desenvolupa dins les següents àrees i actuacions:
- Detecció del maltractament.
- Atenció i tractament de situacions de maltractament infantil.
Es desenvolupen diversos programes a Mallorca, Menorca i Eivissa amb un
pressupost cofinançat entre l’MTAS i la comunitat autònoma de les Illes Balears de
51988,79 €.
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A més, cal assenyalar que és convoquen per l’ordre de la consellera de Benestar
Social de 17 d’abril de 2002 (BOIB núm. 53, de 2 de maig), subvencions en matèria
de família a entitats de les Illes Balears que desenvolupin la seva tasca en l’àmbit
sociofamiliar. L’import de les ajudes convocades l’any 2002 fou de 30.002,91 €.

Responsable
Direcció General de Menors

Previst 2002
390.657,87 €

Despesa:

351.861,44 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
6. Promoure el suport adequat de la família mitjançant programes formatius i
d’orientació.

Mesura:
6.2. Programa pilot de suport a famílies amb joves en situacions especials de
dificultat, mitjançant educadors familiars en el marc dels programes d’ajuda a
domicili.

Descripció:
No s’ha dut a terme al 2002.

Responsable
Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)

Previst 2002
9.015,18 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
7. Desenvolupar programes d’abordatge del conflicte, mediació i reconeixement de
drets.

Mesura:
7.1. Programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil
(àmbits territorials i centres educatius).

Descripció:
La Direcció General de Menors té tres grans línies o àrees de treball: 1) àrea de
treball al camp de la prevenció; 2) àrea de menors infractors; i 3) àrea de família.
Dins l’àrea de treball al camp de la prevenció es desenvolupa el Programa de
Prevenció i Abordatge del Conflicte Juvenil, que preveu l’atenció a les situacions
conflictives des de dues perspectives: l’atenció a les necessitats institucionals i
comunitàries i l’atenció a les situacions de conflicte d’àmbit individual–familiar (s’entén
aquest àmbit com el nucli de convivència dels usuaris del programa).
Es proposa l’atenció a les situacions de conflicte mitjançant accions que abastin les
àrees de la formació, la intervenció i la vivència. Per donar resposta a aquestes
accions, s’organitzen comissions tècniques de prevenció del conflicte juvenil i equips
d’atenció a les situacions de conflicte. Ambdós tenen delimitació territorial municipal.
L’aportació del programa en relació amb l’abordatge del conflicte des de les
institucions o serveis en què hi apareixen relacionats es du a terme des d’una
perspectiva de prevenció general.
En el programa participen onze municipis:
- Artà
- Calvià
- Capdepera
- Inca
- Manacor
- Maó
- Son Cervera
- Eivissa
- Palma
- Pollença
- Santa Eulària des Rius
El sistema d’implantació del programa de convenis entre els municipis i la Conselleria
de Benestar Social preveu la participació dels centres de secundària ubicats al
municipi.
El 2002 el Programa tingué 50 sol·licituds: se’n tancaren 27 casos i en acabar el 2002
n’hi havia 70 d’oberts.
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El programa preveu l’establiment de convenis entre els ajuntaments i la Conselleria de
Benestar Social i també la participació dels centres d’educació secundària ubicats als
municipis.
El nombre de centres que hi participaren fou de 23 d’ESO i 5 de primària.
El programa compta amb finançament de l’MTAS, amb els fons de finançament dels
programes adreçats a l’atenció de famílies desfavorides i en situació de risc social, de
la conselleria de Benestar Social de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels
municipis on té lloc la implantació del programa.
Despesa 2002 total: 400.220,82 €
Aportació CAIB: 82.634 €
Aportació MTAS: 82.634 €
Aportació Municipis: 234.952,82 €

Responsable
Direcció General de Menors
Despesa:

Previst 2002
48.080,97 €
82.634 €
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
7. Desenvolupar programes d’abordatge del conflicte, mediació i reconeixement de
drets.

Mesura:
7.2. Formació de mediadors del conflicte juvenil.

Descripció:
L’Institut Balear d’Administració Pública (IBAP) és l’encarregat de la formació tant
específica com general del personal al servei de l’Administració pública.

Responsable
Direcció General de Menors

Previst 2002
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Àrea:
Serveis socials

Objectiu:
7. Desenvolupar programes d’abordatge del conflicte, mediació i reconeixement de
drets.

Mesura:
7.3. Participació en els espais de discussió interdepartamentals d’intercanvi
d’experiències.

Descripció:
No s’ha dut a terme al 2002

Responsable
Direcció General de Menors

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels
joves.

Mesura:
1.1. Ajuts per fomentar la utilització del contracte estable a domicili.

Descripció:
Ajuts públics per a subvencionar els contractes de feina a domicili (Ordre de 10 de
maig de 2002, per la qual es regulen i es convoquen ajuts i subvencions per als
contractes de feina a domicili, BOIB núm. 69, de 8 de juny). Subvencions dirigides a
facilitar la inserció de treballadors i combatre l’economia submergida mitjançant la
subvenció temporal de la modalitat de contracte de feina a domicili. El crèdit assignat
a aquests ajuts per a l’any 2002 és de 18.030 €

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002
90.151,82 €
18.030 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels
joves.

Mesura:
1.2. Ajuts per a la contractació estable en els nous filons d’ocupació.

Descripció:
Ajuts públics a projectes dirigits a crear ocupació en els nous jaciments d’ocupació,
regulats per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 19 de març de 2002 (BOIB
núm. 42, de 6 d’abril). El crèdit assignat a aquests ajuts per l’any 2002 és de 420.707
€.
L’Ordre té per objecte aprovar les bases que regulen les subvencions dirigides a
promoure projectes de suport a la creació de nous llocs de feina, en el marc de les
ocupacions que s’han englobat sota el terme de «nous jaciments d’ocupació».
Les activitats que poden rebre subvenció són les dedicades a la prestació de nous
serveis en les àrees següents:
1. Serveis relacionats amb la vida diària: serveis socials a domicili; serveis personals
i a la col·lectivitat; serveis d’atenció a la infància, a la tercera edat i als
discapacitats, noves tecnologies de la informació i la documentació; ajuts a joves
amb especials dificultats d’inserció.
2. Serveis relacionats amb la protecció del medi ambient i amb el manteniment de
zones d’especial interès.
3. Serveis culturals i d’oci relacionats amb noves formes de turisme rural, cultural,
esportiu i ambiental, que aprofitin els recursos locals i que respectin el medi
ambient.
4. Activitats que habitualment es realitzen en l’àmbit de l’economia informal.
5. Serveis de millora del marc de vida, millora de l’habitatge, prevenció de riscs
laborals, transports col·lectius locals, revalorització d’espais públics urbans i del
comerç de proximitat.
6. Estudis a escala municipal de caràcter transversal que, d’acord amb les directrius
establertes en aquesta Ordre, siguin considerats d’interès per potenciar i
desenvolupar els nous jaciments d’ocupació, en especial els que facin referència al
potencial de recursos naturals i humans del municipi i en els quals la creació de
llocs de feina incideixi en els col·lectius del mercat laboral amb majors dificultats
d’inserció (minusvàlids, desocupats de llarga durada, majors de quaranta-cinc
anys, joves, dones en sectors on es troben subrepresentades, etc.).
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Beneficiaris:
Les corporacions i entitats locals, així com els seus organismes autònoms i
empreses públiques encarregades de desenvolupar directament el projecte
subvencionable.
Els empresaris individuals i les petites i mitjanes empreses, preferentment
d’economia social.
Entitats sense ànim de lucre.
Nous joves emprenedors que hagin iniciat la seva activitat a partir de l’1 de
novembre de 2000.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002
0€
420.707 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels
joves.

Mesura:
1.3. Ajuts per a la contractació estable com a conseqüència de l’eliminació
d’hores extraordinàries o per reducció de jornada.

Descripció:
Establiment d’ajuts públics per incentivar la creació d’ocupació a través de la
reordenació del temps de feina, de la reducció de les hores extraordinàries i per
aplicació de la llei de conciliació de la vida familiar i laboral, regulats per l’Ordre del
conseller de Treball i Formació de 17 d'abril de 2002 (BOIB núm. 55, de 7 de maig). El
crèdit assignat a aquests ajuts per a l’any 2002 és de 18.030 €

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002
0€
18.030 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
1. Crear nous llocs de feina estables i millorar les condicions de contractació dels
joves.

Mesura:
1.4. Ajuts per a la contractació per substituir les absències a les empreses
(maternitat, estudis, excedències, etc.).

Descripció:
S’estableixen ajuts públics per a afavorir la inserció laboral de les dones i la conciliació
de la vida laboral i familiar, regulats per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de
19 de març de 2002 (BOIB núm. 38, de 28 de març), que quedà modificada per
l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 19 de setembre de 2002, per la qual es
modifiquen les Ordres del conseller de Treball i Formació de 19 de març i de 10 de
juny de 2002. El crèdit assignat a aquests ajuts per l’any 2002 és de 210.202 €
També es promouen subvencions dirigides a les empreses que contractin dones
desocupades per substituir treballadors que s’hagin acollit a reduccions de jornada,
exercint el dret que els confereix l’article 37.5 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002

210.202 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.1. Lluita contra l’atur juvenil intermitent mitjançant:
- Ajuts per fomentar el contracte de relleu amb l’objectiu de promoure un procediment
que permeti conjugar una jubilació progressiva amb la incorporació de joves al mercat
laboral.
- Borses de treball específiques per a joves, coordinades a nivell autonòmic, per a la
implantació de les quals les Oficines d’Informació Juvenil assumeixin tasques
informatives i de seguiment, si no es disposa d’organismes especialitzats.
Descripció:
El mes d’octubre de 2001 la Conselleria de Treball i Formació es va posar en contacte
amb el Centre Coordinador de la Xarxa Infojove (Conselleria de Benestar Social) per
interessar-se’n pel funcionament i les característiques, ja que el nou Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) tenia previst en els seus objectius la
descentralització de serveis i la posada en marxa de punts d’informació laboral (PIL).
Així, tot constatant la idoneïtat dels serveis de la Xarxa Infojove, va sorgir el projecte
de Punts d’Informació Laboral que ha d’aprofitar els recursos humans i materials que
existeixen dins la Xarxa, així com la seva experiència d’anys en informació laboral,
amb finançament de la Conselleria de Treball per ampliar els esmentats recursos. Els
tècnics d’ambdues conselleries varen presentar aquest projecte als responsables del
SOIB.
El Projecte es va formalitzar mitjançant un acord signat pel Conseller de Treball i la
Consellera de Benestar Social el dia 7 de febrer de 2002. Les subvencions queden
regides per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de dia 22 d’abril de 2002, per la
qual es convoquen ajuts per desenvolupar la xarxa d’informació laboral, per a l’any
2002 (BOIB núm. 55, de 7 de maig) i per una posterior correcció d’errades de 22
d’abril de 2002 (BOIB núm. 64, de 28 de maig). Com a conseqüència, el termini de
presentació de sol·licituds finalitzà el 20 de juny de 2002.
Resolució de les subvencions: no es rebutjà cap sol·licitud de les 32 presentades
entre les quatre illes per part dels següents ajuntaments i mancomunitats:
Mallorca: Alcúdia, Marratxí, Petra, Palma, Mancomunitat des Raiguer, Calvià,
Santanyí, Santanyí (Cala d’Or), Santa Maria, Sóller, Mancomunitat des Pla,
Campanet, Esporles, Porreres, Binissalem, Andratx, Pollença, Capdepera, Son
Cervera, Felanitx, Llucmajor*, i Manacor*.
Menorca: es Castell, es Mercadal, es Migjorn, Ciutadella, Alaior i Sant Lluís.
Eivissa i Formentera: Eivissa, Sant Antoni, Sant Josep i Formentera.
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Els ajuntaments signen un conveni amb la Conselleria de Treball per poder rebre la
subvenció segons els projectes presentats.
*(Només implantació).
Posada en marxa del programa d’informació laboral: per mitjà de la llista de distribució
d’Infojove, els PIL reben informació actualitzada d’ofertes de feina del SOIB i d’altres
borses, cursos de formació ocupacional, contínua, directoris, informació de la xarxa
d’orientació i de la xarxa de desenvolupament local, i altres informacions i materials
relacionats amb la informació laboral.

Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
48.080,97 €

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
60.101,21 €

Despesa:

24.000 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.2. Prevenció de l’atur de llarga durada entre els joves de 16 a 30 anys,
mitjançant un programa específic de seguiment i assessorament per a joves en
atur continuat superior als 12 mesos.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.3. Ajuts per a la creació d’empreses socials (cooperatives, societats laborals,
empreses d’iniciativa social).

Descripció:
Ajuts dirigits a fomentar l’economia social. Ordre de 14 de maig de 2002, BOIB núm.
64, de 28 de maig. El crèdit assignat a aquests ajuts per a l’any 2002 és de
779.202,19 €.
Pel que fa a aquesta Ordre tenen la consideració d’economia social les cooperatives i
les societats laborals, així com les associacions, unions o federacions d’aquestes
entitats.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002

Despesa:

779.202,19 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.4. Ajudes per a la primera instal·lació a joves agricultors en el marc del
Programa d’Incorporació de Joves Agricultors.

Descripció:
Les ajudes per a la incorporació de joves a l’agricultura s’emmarquen en el Pla de
desenvolupament rural, que és una estratègia per modernitzar l’agricultura mitjançant
ajudes econòmiques a les iniciatives de particulars i d’empreses. En general, les
ajudes cobreixen fins un 40% del total de la inversió que fa el particular. Els fons
provenen de la Unió Europea, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears i del Govern de l’Estat.
Les ajudes a la incorporació es destinen a facilitar als pagesos de fins a 40 anys la
seva primera instal·lació a l’activitat agrària com a titulars, cotitulars o socis a una
explotació prioritària. L’ajuda és de 15.025,30 € en bonificació d’interessos i una prima
per explotació de 15.025,30 €.
Amb les ajudes per a la incorporació de joves a l’agricultura es pretén ajudar els joves
que volen començar a fer feina al camp. En aquest cas es pot arribar a subvencionar
el 100% de la inversió que fa el jove per iniciar l’activitat agrària sempre que no se
superin els 30.050,60 €.
Beneficiaris: Persones de 18 a 40 anys que s’instal·lin per primera vegada en una
explotació agrària prioritària.
Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 de desembre de
2006.
Requisits: Ser menor de 40 anys; tractar-se d’una primera incorporació a una
explotació agrària prioritària i, per tant, no haver estat mai d’alta a la seguretat social
agrària; tenir capacitació professional (formació feta o realitzar un curs d’incorporació
de joves); comprometre’s a exercir l’activitat un mínim de 5 anys i presentar el pla de
l’explotació. L’explotació ha de complir les normes mínimes en matèria de medi
ambient.
Curs de formació: Durant l’any 2002 s’han realitzat 3 cursos de formació en els
pobles de Manacor, sa Pobla i Campos. La durada del curs ha estat de 75 hores i el
nombre de participants a cada curs ha estat de 25 alumnes.
Normativa associada: Reial decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i
modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries. Ordre del
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conseller d’Agricultura i Pesca de 16 de gener de 2002 (BOIB núm. 10, de 22 de
gener), per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la millora i
modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries de les Illes
Balears. Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de març de 2002 (BOIB núm.
40, de 2 d’abril), per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de
16 de gener de 2002.

Responsable
Direcció General de Desenvolupament Rural
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
704.000,00 €

Despesa 2002:

674.120,34 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.5. Suport per a facilitar la transició de l’escola a la vida laboral.

Descripció:
La Direcció General d’Ordenació i Innovació proporciona cursos de formació als
orientadors dels instituts. Es facilita un curs per a aquells orientadors que comencen i
un altre de dirigit a l’aprofundiment de la tasca orientadora.
També cal afegir que es realitzen cursos oberts a tot el professorat mitjançant el
centre de professorat (CEP) i cursos de formació específica al propi centre.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
54.091,09 €

Direcció General d’Ordenació i Innovació

29.275,30 €

305

Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.6. Potenciació de les fórmules de formació bàsica i ocupacional en alternança.

Descripció:
És una mesura directa de la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de
Benestar Social, en col·laboració amb la Conselleria de Treball i Formació, emmarcat
dins el programa operatiu de l’objectiu 3 del FSE per al període 2000-2006.
L’objecte d’aquest acord és l’execució d’un projecte integral denominat DALIAS i que
està inclòs dins el programa esmentat, eix 7 mesura 2 de donar suport a la integració
dels col·lectius en risc d’exclusió del mercat de treball, i compta amb el finançament
de les dues conselleries i el fons social europeu.
Aquest projecte inclou accions formatives a través de dues modalitats: cursos taller,
de 755 hores de duració (vuit mesos) i en grups reduïts (de cinc a nou alumnes) i
processos formatius individualitzats, de 264 hores a 528 (de tres a sis mesos) i de
forma més reduïda (d’un fins a tres alumnes). Aquesta formació, orientada al món
laboral, és per a alumnes de 16 a 21 anys, amb les característiques abans
assenyalades i, a més, per a joves amb mesures judicials d’internament, inclou tallers
específics a centres en règim tancat i semiobert, i únicament per a al·lots que tenguin
aquesta mesura.
La formació es fa en col·laboració amb empreses externes, mitjançant convenis, i és
fonamentalment pràctica. A més, els alumnes reben, dels educadors, formació de
tipus social, ambiental i laboral.
D’altra banda, el projecte preveu altres accions com el servei d’informació, orientació i
assessorament i el Gabinet d’Inserció Sociolaboral, i es fa un seguiment de l’alumne
després de la posterior contractació.
El programa es distribueix a totes les illes Balears.
MALLORCA
TOTAL d’accions formatives: 22. TOTAL alumnes: 128
Cursos-taller:
«Aprenent mecànica automoció, xapa i pintura» a Palma: 16 alumnes
«Aprenent mecànica automoció» a Palma I: 13 alumnes
«Aprenent mecànica automoció» a Manacor: 13 alumnes
«Aprenent mecànica de motos» a Centre Es Pinaret: 13 alumnes
Total de cursos-taller: 4. Nombre d’alumnes: 55
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Processos formatius individualitzats (formació a empreses):
Perruqueria: 28 alumnes
Fusteria: 1 alumne
Mestre d’aixa: 1 alumne
Jardineria: 2 alumnes
Mecànica d’automoció: 18 alumnes
Mecànica i xapa d’automoció: 3 alumnes
Mecànica i electricitat d’automoció: 1 alumne
Cuina i restauració: 6 alumnes
Fontaneria: 2 alumnes
Instal·lacions elèctriques: 1 alumne
Mecànica de motos: 2 alumnes
Auxiliar administratiu: 1 alumne
Ferreria i forja: 1 alumne
Auxiliar de jardí infància: 2 alumnes
Pintor d’automoció: 1 alumne
Estètica: 1 alumna
Xapa i pintura d’automoció: 2 alumnes
Total de processos formatius individualitzats: 73 alumnes
MENORCA
TOTAL d’accions formatives: 17. TOTAL alumnes: 46
Cursos-taller:
«Taller d’aprenent de cuina»: 7 alumnes
«Taller d’aprenent de mecànica de motos»: 5 alumnes
Total de cursos-taller: 2. Nombre d’alumnes: 12
Processos formatius individualitzats (formació a empreses):
Comerç: 1 alumna
Xapa i pintura automoció: 7 alumnes
Mecànica d’automoció: 1 alumne
Auxiliar administratiu: 1 alumne
Manteniment d’edificis: 1 alumne
Perruqueria: 13 alumnes
Instal·lacions elèctriques: 1 alumne
Manteniment i reparació d’embarcacions: 1 alumne
Mecànica de motos: 2 alumnes
Cuina: 1 alumne
Auxiliar de jardí d’nfància: 1 alumna
Jardineria: 1 alumne
Fusteria: 1 alumne
Magatzemista de material electrònic: 1 alumne
Fumigador: 1 alumne
Total de processos formatius individualitzats: 34 alumnes
EIVISSA-FORMENTERA
TOTAL d’accions formatives: 9. TOTAL alumnes: 47
Cursos-taller:
«Taller d’aprenent de cuina»: 9 alumnes

307

«Taller d’aprenent de perruqueria»: 9 alumnes
Total de cursos-taller: 2. Nombre d’alumnes: 18
Processos formatius individualitzats (formació a empreses):
Perruqueria: 16 alumnes
Mecànica de motos: 4 alumnes
Auxiliar de jardí d’infància: 1 alumna
Mecànica d’automoció: 3 alumnes
Instal·lacions elèctriques: 2 alumnes
Auxiliar de comerç: 2 alumnes
Auxiliar d’infermeria: 1 alumne
Total de processos formatius individualitzats: 29 alumnes

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Menors
Direcció General de Formació

Previst 2002

Despesa:

1.287.537 €

308

Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.7. Establiment de sistemes de coordinació entre les diverses administracions
per al desenvolupament de plans d’àmbit territorial d’inserció sociolaboral de
joves.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.8. Suport tècnic i econòmic als ens locals, de menys de 10.000 habitants, que
potenciïn experiències d’ocupació.

Descripció:
Ajuts per desplegar el Pla d’Inserció Laboral en el marc dels plans locals d’ocupació
en col·laboració amb entitats locals de l’àmbit de les Illes Balears, regits per l’Ordre de
del conseller de Treball i Formació de 19 de març de 2002 (BOIB núm. 42, de 6
d’abril). El crèdit assignat a aquests ajuts per a l’any 2002 és de 601.011 €.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002

601.011 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.9. Formació de mediadors per a l’ocupació, agents per a la inserció
sociolaboral dels joves, mitjançant cursos específics per als monitors de temps
lliure, treballadors i educadors socials.

Descripció:
Amb la posada en marxa dels PIL (vegeu la mesura 2.1), es varen dur a terme cursos
de formació per a informadors laborals a Palma, Eivissa i Maó (50 participants i 25
hores). Foren organitzats i realitzats pel Centre Coordinador dels serveis d’informació
per a joves de la Direcció General de Joventut, conjuntament amb el SOIB.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.10. Campanyes de difusió i informació per als joves sobre la creació
d’empreses d’economia social (cooperatives, societats laborals, empreses
d’iniciativa social).

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Responsable
Direcció General de Joventut

Previst 2002
Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
2. Millorar la capacitat d’inserció sociolaboral dels joves.

Mesura:
2.11. Ajuts tècnics i econòmics per al foment del cooperativisme juvenil.

Descripció:
S’ha prioritzat el treball a les àrees d’economia social i promoció de l’ocupació
autònoma, que ha suposat la creació d’ocupació directa de joves menors de 30 anys,
en aquestes àrees, d’un total de 63 ocupacions.
Promoció de l’ocupació autònoma: Ordre del conseller de Treball i Formació de 21
de març de 2002, per la qual s’estableixen i regulen determinats ajuts públics per a la
promoció de l’ocupació autònoma (BOIB núm. 44, d’11 d’abril). El crèdit assignat a
aquests ajuts per a l’any 2002 és de 382.076,43 € (vegeu la mesura 4.4 d’aquesta
àrea).

Suport a l’ocupació en cooperatives i societats laborals: Ordre del conseller de
Treball i Formació, de 14 de maig de 2002, per la qual s’estableixen i regulen
determinats ajuts públics dirigits al foment de l’economia social (BOIB núm. 64, de 28
de maig) (vegeu la mesura 2.3 d’aquesta àrea).

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
3. Donar suport a la integració laboral de les persones amb dificultats especials.

Mesura:
3.1. Suport a immigrants joves.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Planificació i Ordenació Social
Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
36.060,73 €
Previst 2002
60.101,21 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
3. Donar suport a la integració laboral de les persones amb dificultats especials.

Mesura:
3.2. Suport a joves discapacitats.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
3. Donar suport a la integració laboral de les persones amb dificultats especials.

Mesura:
3.3. Suport a persones recluses i exrecluses.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.1. Assessorament jurídic en els punts i centres d’informació juvenil per a la
creació i la gestió d’empreses.

Descripció:
En el CBIDJ s’ofereix assessorament en matèria d’autoocupació i assessorament
jurídic. Vegeu l’àrea d’informació i mediació, objectiu 3.

Responsable
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Direcció General de Joventut
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Promoció Industrial

Previst 2002
3.606,07 €
60.101,21 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.2. Elaboració d’un estudi sobre la viabilitat dels nous filons d’ocupació a les
Illes Balears i divulgar-lo entre les administracions locals, empreses d’economia
social, etc.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002

Responsable
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.3. Accions formatives teòriques i pràctiques per facilitar l’autoocupació
adreçades a joves.

Descripció:
Les ajudes per a la incorporació de joves a l’agricultura (vegeu la mesura 2.4 de l’àrea
de treball i formació) es destinen a facilitar als pagesos de fins a 40 anys la seva
primera instal·lació a l’activitat agrària com a titulars, cotitulars o socis a una
explotació prioritària.
Entre els requisits que se sol·liciten es demana tenir capacitació professional,
formació feta o realitzar un curs d’incorporació de joves, que possibilita aquesta
capacitació i que organitza la Direcció General de Desenvolupament Rural de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Durant l’any 2002 s’han realitzat 3 cursos de formació en els pobles de Manacor, sa
Pobla i Campos. La durada del curs ha estat de 75 hores i el nombre de participants a
cada curs ha estat de 25 alumnes.
Pel que fa a les accions que desenvolupa la Direcció General de Formació, no
disposam de les dades.

Responsable
Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General de Formació
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
120.803,43 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.4. Ajuts per a despeses inicials per posar en funcionament l’empresa.

Descripció:
Ajuts per a despeses inicials per posar en funcionament l’empresa, mesures d’acció
positiva en el marc dels programes d’ajudes per a l’autoocupació i la creació
d’empreses d’activitat industrial.
Aquesta mesura és responsabilitat de la Direcció General de Promoció Industrial de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. La convocatòria d’ajudes per al 2002 es
troba regulada al BOIB núm. 28, de 5 de març de 2002. La quantia màxima per a la
convocatòria és de 3.267.914 €.
El desplegament d’aquesta mesura la trobareu especialment al capítol VI: «Creació
d’empreses» i
L’article 13: «Activitats susceptibles d’ajuda».
Es considera com a nova empresa aquella que inicia l’activitat en aquest exercici, si
bé es pot haver constituït durant l’exercici anterior. Pot ser objecte d’ajuda en aquest
capítol l’autoocupació, tant de persones en atur com d’aquelles que iniciïn una activitat
empresarial de les que regula aquesta Ordre. Es fa una atenció especial a aquells
projectes que siguin promoguts per joves menors de 25 anys.
Així mateix l’article 14, «Quantia i forma de les ajudes», assenyala com es determina
la quantia de les subvencions, els percentatges que s’indiquen «s’incrementen en un
5% quan els projectes d’autoocupació els promoguin joves menors de 25 anys».
D’altra banda, cal tenir en compte, en relació amb la promoció de l’ocupació
autònoma, l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 21 de març de 2002, per la
qual s’estableixen i regulen determinats ajuts públics per a la promoció de l’ocupació
autònoma (BOIB núm. 44, d’11 d’abril). El crèdit assignat a aquests ajuts per a l’any
2002 és de 382.076,43 €.
Responsable
Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002

Despesa:

382.076,43 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.5. Tutoria d’iniciatives emprenedores per a l’ocupació gestionades per joves
mitjançant una intensa coordinació amb els serveis integrats per a l’ocupació
existents a les Illes Balears.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.6. Convocatòria de premis de nous projectes o idees empresarials, com a eina
de suport econòmic i de difusió dels projectes, les empreses i els creadors.

Descripció:

Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Promoció Industrial

Previst 2002
24.040,48 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
4. Potenciar l’autoocupació i donar suport als joves emprenedors.

Mesura:
4.7. Programa de desenvolupament de vivers d’empresa o incubadora per a
acollir els projectes empresarials de caràcter innovador.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Formació
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa
Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
120.803,43 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
5. Fomentar la igualtat d’oportunitats i estimular les polítiques d’acció positiva envers
el col·lectiu de dones joves.

Mesura:
5.1. Ajuts per a la contractació de dones en llocs de feina i nivells en els quals
es troben subrepresentades.

Descripció:
Regulades per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 10 d’abril de 2002, per la
qual es regulen i convoquen subvencions per fomentar l’ascens professional de la
dona a les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 27 d’abril). El crèdit assignat a aquests
ajuts per a l’any 2002 és de 30.050 €.

Beneficiàries: Petites i mitjanes empreses de les Illes Balears que compleixin els
requisits establerts a l’article 3 de l’Ordre.
Les destinatàries de les ajudes són les treballadores amb ascens professional. Per
tant, és una mesura indirecta a favor de les dones joves.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Despesa:

Previst 2002
60.101,21 €
30.050 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
5. Fomentar la igualtat d’oportunitats i estimular les polítiques d’acció positiva envers
el col·lectiu de dones joves.

Mesura:
5.2. Campanyes informatives per facilitar l’accés de les dones joves al mercat
laboral.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Formació
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
22.537,95 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
6. Sensibilitzar, fer de mediadors i informar sobre els processos d’inserció
sociolaboral.

Mesura:
6.1. Formació i assessorament als informadors i als mediadors juvenils en
temes d’ocupació.

Descripció:
Des del CBIDJ s’ofereix assessorament en temes d’ocupació, d’autoocupació i
assessorament jurídic (vegeu l’àrea d’informació i mediació, objectiu 3).
D’altra banda, es van realitzar els cursos de formació per a informadors laborals a
Palma, Eivissa i Maó (50 participants, 25 hores). Organitzats i realitzats conjuntament
amb el SOIB (vegeu la mesura 1.2 de l’àrea d’informació i mediació).

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació
Direcció General de Joventut

Previst 2002
12.020,24 €
97.363,96 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
6. Sensibilitzar, fer de mediadors i informar sobre els processos d’inserció
sociolaboral.

Mesura:
6.2. Campanya d’informació als joves i als empresaris sobre les mesures
d’acció positiva en la contractació de joves.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
7. Prevenir els accidents de treball dins l’àmbit juvenil.

Mesura:
7.1. Accions informatives i de sensibilització als instituts i a les entitats juvenils
sobre la prevenció de riscs laborals.

Descripció:
Les actuacions constants en matèria de salut laboral, fent un èmfasi especial en el
col·lectiu jove, que s’ha de protegir atesa la seva major taxa d’accidentalitat, ha
suposat una disminució important dels accidents d’aquest col·lectiu, que s’han reduït
en 1.420 l’any 2002 en relació amb el 2001.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
18.030,36 €
18.030,36 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
7. Prevenir el accidents de treball dins l’àmbit juvenil.

Mesura:
7.2. Formació dels mediadors juvenils en matèria de salut laboral i de prevenció
de riscs laborals.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
27.045,54 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
7. Prevenir el accidents de treball dins l’àmbit juvenil.

Mesura:
7.3. Mesures d’inspecció que afavoreixin el compliment de la Llei de prevenció
de riscs laborals.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral

Previst 2002
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
8. Potenciar que els joves coneguin la importància dels agents socials en les relacions
laborals i afavorir que la informació juvenil arribi al jove treballador.

Mesura:
8.1. Actuacions per donar a conèixer els sindicats i les associacions
empresarials dins l’àmbit juvenil.

Descripció:
S’ha continuat potenciant les organitzacions socials amb l’objectiu que desenvolupin
projectes de conscienciació i informació per als joves sobre diverses matèries que són
del seu interès: drets laborals, salut laboral, etc.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
9.015,18 €
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Àrea:
Treball i formació

Objectiu:
8. Potenciar que els joves coneguin la importància dels agents socials en les relacions
laborals i afavorir que la informació juvenil arribi al jove treballador.

Mesura:
8.2. Formació de corresponsals en informació juvenil per arribar al jove
treballador.

Descripció:
Dades no disponibles.

Responsable
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa

Previst 2002
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5. Valoració
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VALORACIÓ

El 2003 va suposar el tercer any de vigència del Pla Jove, aquest informe de
seguiment recull el que ha suposat el seu segon any de “vida”. El temps, l’experiència
i el seguiment dut a terme ens permeten redefinir línies de feina; assenyalar noves
propostes i nous objectius que s’haurien d’incloure i, d’altra banda, replantejar
mesures i objectius que recull el pla.

Que el Pla Jove reculli 249 mesures, impliqui 10 conselleries, 23 direccions generals i
3 entitats autònomes fa que el seguiment sigui molt complex: són moltes les mesures i
molts els agents implicats.

Per dur-ne a terme un bon seguiment, com també per poder facilitar informació
actualitzada, cal:


Revisar diàriament la informació puntual d’Intranet: agenda i comunicats de
premsa, BOIB, Novetats.



Revisar la informació permanent que les diferents direccions generals ofereixen a
la xarxa.



Sol·licitar el material imprès que es desprèn de les diferents actuacions que duen a
terme les direccions generals.



Revisar i sol·licitar, si s’escau, la informació de l’Índex de la Unió Europea (DOCE).



Estar al dia de la informació que ofereixen a la xarxa diverses institucions: MTAS,
consells insulars, Generalitat de Catalunya, CJIB…



Mirar diàriament el recull de premsa que elabora la Direcció General de Joventut.



Participar en la llista de distribució d’Infojove i aportar-hi informació que pugui ser
d’interès per als seus membres: polítiques de joventut, desenvolupament de
mesures del Pla…



Portar al dia la descripció de mesures i la base de dades del Pla.



Elaborar i mantenir actualitzada una base de dades amb les persones de la xarxa
de contacte.



Dedicar temps a actualitzar els coneixements en relació amb les polítiques per a
joves: altres plans joves, seguiments, estudis…
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El seguiment i avaluació del Pla aquest segon any ens reafirma en aspectes que cal
treballar i millorar del Pla i que el seguiment de 2001 va posar de manifest. Cal
replantejar els indicadors d’avaluació. Ja des del primer moment, des del Departament
de Pla Jove, vàrem definir el tipus de seguiment que volíem dur a terme. Com ja hem
dit a la introducció, hem optat per plantejar els informes que es desprenen del Pla
Jove, com ara la impressió d’un document de gran utilitat per a persones que treballen
amb joves, com un document que doni resposta a les preguntes lògiques de: Què vol
dir això?, hi ha ajuts per comprar-me una casa?, on he d’anar?, què necessit?; on és
l’assessoria de feina per a joves?; qui em pot ajudar a trobar feina?…

L’informe de seguiment de l’any 2001 del Pla Jove recollia la descripció de 46
mesures. Eren les mesures que aquell any vàrem considerar més significatives, ja fos
per la seva novetat, o perquè vàrem considerar que era d’especial interès per als
joves o per als que feim feina amb joves.

Per al 2002 ens hem plantejat la descripció, encara que sigui de manera breu, de
totes i cada una de les mesures que recull el pla, és a dir, de les 248. Evidentment
això no hauria estat possible sense la feina i col·laboració de moltes persones que
treballen a diferents departaments del Govern de les Illes Balears i que són més d’una
trentena. Aquest fet, sumat a un canvi de Govern el 2003, a més d’una deficient
dotació en recursos humans, ha suposat que el seguiment no es finalitzàs en un
temps correcte, la qual cosa va confirmar que moltes vegades, malauradament,
l’eficiència i l’eficàcia no van juntes.

Volem ratificar, com ja recollia el seguiment del 2001, que és fonamental potenciar la
participació dels joves en el seguiment i la valoració del Pla. El nombre de consultes a
l’adreça de correu electrònic del Pla s’ha anat incrementant de manera considerable:
Demandes al departament de Pla Jove:
•

Per correu electrònic: es varen rebre 26 consultes que en relació amb el 2001
suposà un increment, gairebé, del 300%.

•

Per telèfon: 21 consultes, al llarg del darrer trimestre de 2002, moment en què
vàrem començar a registrar les consultes que ens arribaven al departament.

•

Cal tenir en compte totes aquelles persones que es dirigeixen al departament de
Pla Jove per tal de sol·licitar informació puntual, així com els joves que cerquen
orientació per dur endavant estudis.
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Cal, també, posar en marxa el Fòrum de la Joventut com a estructura de seguiment,
tal com preveu el Pla.
Finalment, hem d’assenyalar que segueix essent necessari incrementar els recursos
que es destinen per dur a terme el seguiment del Pla Jove.
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