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1. PRESENTACIÓ
Des de la Regidoria d’Educació, Joventut i Patrimoni de l’Ajuntament de Sencelles
volem compartir amb tots vosaltres les diferents activitats què hem desenvolupat al llarg
del 2014. Aquest document és un breu resum del què la nostra Regidoria, dirigida pel
representant d’Esquerra Unida, Antonio Micol Argudo, ha fet al llarg de tot l’any
2014, amb molta cura i esforç, i amb l’objectiu de millorar els serveis del municipi de
Sencelles i millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu.
Un any que per nosaltres, ha suposat una gran posada a punt de les nostres
infraestructures, la consolidació dels nostres serveis i, alhora, l’ampliació del nostre
equip de recursos humans, el qual ha possibilitat la programació i implementació de
totes les accions dutes a termes des de les nostres àrees d’intervenció.
Per últim, aprofitem per agrair a totes aquelles persones, associacions locals o
col·lectius que a han volgut aportar el seu petit gra d’arena en la gestió, en
l’organització i la participació d’algunes de les activitats que hem desenvolupat al llarg
de l’any, i per altra banda, a totes aquelles altres que ens visiten i gaudeixen de tot allò
què programem, ja què és gràcies a elles què podem continuar desenvolupant i millorant
la nostra tasca.
Gràcies a tots/es.

El Regidor Antonio Micol (Esquerra Unida), juntament amb les tècniques dels serveis: Susana Salas, Cristina Romero i Carme Reynés.
Fotografia realitzada a la Diada de Nadal Infantil que varem organitzar el mes de desembre per a tots els nins/nines del Municipi
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2. INTRODUCCIÓ
El present treball és un resum de totes les activitats i accions que s’han dut a terme
des de les diferents àrees que pertanyen a la nostra Regidoria: Educació, Joventut i
Patrimoni.
Dintre d’aquest document trobareu tot el que hem fet, les partides pressupostàries
que hem destinat a cada àrea i els costos que han comportat.
Per començar, us direm que la Retribució Anual del Regidor ha estat de 1.975€ en
total. Pel que fa a la resta de retribucions i despeses podreu comprovar cada dada,
als punts corresponents de cada àrea.

3. BIBLIOTECA
Des de inicis d’any fins a finals d’aquest, a la Biblioteca s’han dut a terme un gran
nombre d’activitats destinades a públic infantil i adult.
Per tal de conèixer amb més detall tot el que hem organitzat, a continuació fem un
recull de la programació que hem tingut al llarg de tot l’any:
Les activitats fixes de la biblioteca han estat:
-

Classes de Bhangra (dança), tots els dimarts al matí. Org: Banc de temps

-

Classes de Ioga, els dilluns horabaixa i els dijous al matí. Org: Banc de
temps

-

Classes d’iniciació a l’escalada, tots els dimecres horabaixa. Org: Enfilats

-

Classes d’anglès per a infants, tots els dijous i divendres horabaixa. Org:
Pou Major

-

Classes per aprendre o millorar amb els escacs, els dilluns horabaixa. Org:
Apima de Can Bril.

-

Taller de costura per a infants, els dijous i divendres, a càrrec de l’Apima.

-

Classes de dibuix i còmic, tots els dilluns a càrrec del Banc de temps.

-

Classes d’informàtica per adults, tots els dimarts i dijous al matí, i els
dimarts horabaixa.
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-

A partir de l’octubre i degut a les obres que s’estaven realitzant a la Rectoria,
també s’han dut a terme les sessions de l’Esplai Sa Roqueta i el curs de
Catequesi 2014-2015.

Pel que fa a les activitats puntuals, la programació que hem dut a terme ha estat
la següent:
GENER

-

Xerrada comarcal de Protecció Civil.

-

Contacontes amb el Pallaso Andreu, a través del

Centre Coordinador de Biblioteques (CCB)

FEBRER

-

L’exploradora dels contes, a través del CCB.

-

Taller de manualitats a càrrec de la bibliotecària.

-

Taller de manualitats per Carnestoltes, a càrrec de la
Bibliotecària.

MARÇ

ABRIL

-

Tast Gastronòmic de l’Obra Cultural Balear (OCB).

-

Tarda de rondalles, a càrrec de la Bibliotecària.

-

Taller de cuina, a càrrec de la Bibliotecària.

-

Tast Gastronòmic de l’OCB.

-

Contacontes Giramón, a càrrec d’Amics del Poble
saharaui.

-

Fira del llibre, juntament amb l’Apima de can Bril.

-

Concurs de dibuixos i punts de llibre de Sant Jordi, a
càrrec de la Bibliotecària. Entrega de premis i festa de
cel·lebració.

-

Contacontes el Peix Irisat, a càrrec de na Catina
Femenies

MAIG

-

Taller de manualitats a càrrec de la Bibliotecària

-

Projecció: Las maestras de la república.

-

Tast Gastronòmic de l’OCB.

-

Taller de manualitats, amb col·laboració amb el Banc
de temps

-

Taller de resposteria amb fondant, a càrrec de la
Bibliotecària.

-

Paradeta informativa d’activitats per a la Fira
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-

Animació infantil amb el grup UAPIDUBI + berenar el
dia del Firó

JUNY

-

Contacontes-taller a càrrec de la Fundació Kairós

-

Tast Gastronòmic de l’OCB.

-

Taller de manualitats i berenar a càrrec de la

bibliotecària
- Preparació i període de matrícules per a l’escola d’estiu

OCTUBRE

-

Reunió de pares de l’escola d’estiu i inici d’aquesta

-

Tast Gastronòmic de l’OCB.

-

Contacontes musicat amb La Fada Despistada, a càrrec
del CCB.

-

Teatre infantil: Els pallassos de Halloween, a càrrec del
CCB + festa infantil al Pavelló, a càrrec de l’Apima

NOVEMBRE

-

Xerrada d’economia sostenible. Org: Banc de temps

-

Sa Jaia de sa costa de sa Blanquera ens conta:
"N'Esperdenyeta”, a càrrec del CCB.

DESEMBRE

-

El carnaval dels animals, a càrrec de Cultura en Xarxa

-

Xerrada d’alimentació canina. Org: Banc de temps

-

Teatre infantil: Cantant animalades, a càrrec del CCB.

-

Col·laboració i participació en el muntatge del
Mercadet de Nadal, amb el grup d’animació infantil:
La festa dels Spaghetti i el concert de Victor Uris duo
(Suvenció del Circuit d’Arts escèniques de Mallorca)

-

Contacontes: El rei melcior i els pastorets de Nadal, a
càrrec del Circuit d’Arts escèniques de Mallorca.

-

Diada infantil de Nadal: amb la visita del Pare Noel,
amb la col·laboració de l’APIMA, l’escoleta els
molins, el grup d’esplai Sa Roqueta, Quina Animalada
i el Casal de Joves.

-

Elaboració del Programa de Festes de Nadal.

Com podem veure, el nombre d’activitats de dinamització que s’han dut a terme
durant tot l’any ha estat molt variada i extensa, en motiu de les diverses col·laboracions
que hem obtingut per part de voluntaris, associacions locals, col·laboracions del Consell
i gràcies a la implicació dels nostres usuaris en la programació de la biblioteca. Així,
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durant tot l’any, s’han organitzat activitats de diferents tipus (contacontes, tallers de
cuina, tallers de manualitats, xerrades, cursos, conferències...) i per a diferents sectors
d’edat, els quals han contribuït a difondre les nostres instal·lacions i els serveis què es
venen donant durant els darrers anys.
Com heu pogut observar a la graella, durant els mesos d’estiu no s’han dut a
terme activitats dintre de la biblioteca, tot i què no s’han deixat d’organitzar coses pels
infants i els joves. De fet, durant el mes de Juliol, es va obrir l’Acampada de l’Escola
d’Estiu a tots aquells/es nin/es de Sencelles que volguessin participar; així com també
hem organitzat altres activitats al Poliesportiu, com “boti-botis aquàtics”, “jocs
populars”, la gimkana infantil durant la setmana de festes de la Mare de Déu d’Agost,
etc.
A continuació, mostren algunes fotografies de les activitats desenvolupades al
llarg de l’any, dintre del programa de la Biblioteca:

Contacontes amb el pallaso Andreu

Grup d’informàtica de la Mancomunitat

Informàtica per adults (grup d’horabaixes)

Festa Concurs Sant Jordi
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Contacontes del Peix Irisat.
Amb na Catina Femenies

Contacontes Giramón, del Fons Mallorquí de Solidaritat

Celebrant Sant Jordi. Concurs de dibuix i punts de llibre
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Taller de manualitats i taller de cuina

Pel que fa al nombre d’usuaris, l’any 2014 ha suposat un increment de 55 usuaris nous
enregistrats (partint dels carnets nous que hem realitzat).
Enguany, devora l’any passat (on s’enregistraren 78 usuaris nous), podem deduir que el
nombre d’usuaris nous ha davallat degut a què la biblioteca ja es pot considerar un
servei consolidat al municipi de Sencelles. De fet, la majoria d’usuaris nous que hem
tingut enguany han estat persones que s’acabaven de traslladar a viure al poble.
En tot cas, si sumem aquestes noves dades a les anteriors, al final comptem amb 309
usuaris actius, que utilitzen contínuament el servei préstecs de la Biblioteca al llarg de
tot l’any, i sense comptar tots aquells que només fan ús de les instal·lacions per altres
usos (internet, connexió Wiffi, espais d’estudi i lectura, cursos i tallers). Això suposa un

Edifici “Es Quarter”. C/Antoni Llabrés Mudoi, 18 biblioteca@ajsencelles.net o http://bibliotecadesencelles.blogspot.com.es/
Telèfons de contacte: 971872853 (Cristina) o per contactar amb el Regidor Antonio Micol: 663196332

9

Ajuntament de Sencelles

increment, d’acord l’any anterior, de més d’un 10%, el qual es pot considerar un punt
molt positiu per a nosaltres.
A continuació podeu veure una comparativa dels diferents usos dels serveis per l’any
2013 i el 2014, on podem observar l’increment del seu ús, en tots els nivells:
Dades 2013:

Dades 2014:
ÚS DELS SERVEIS (dades procedents del registre
automatitzat CABIB
Activitats
Informació i referència
Sala de lectura
Internet - sessions

Total
4.669
1.695
2.079
2.326

Infants
2.122
548
987
1.078

Joves
1.114
278
419
474

Adults
1.433
869
673
774

Com podem observar, el nombre d’usuaris infantils és molt superior al nombre
de joves i adults usuaris de la Biblioteca, així com son també ells els què més utilitzen
els diferents serveis de consulta i recerca d’informació, Internet, i els que més sol·liciten
ajuda i informació sobre diferents aspectes de funcionament i ús dels serveis i les
instal·lacions, molt seguits pels adults, a qui també els agrada estar informats.
Per altra banda, els adults són els què fan més ús dels espais de treball i lectura,
així com els porten més dispositius de connexió inal·làmbrics, per fer ús del servei wiffi
de la biblioteca.
Finalment, els usuaris que conformen el grup de joves, són el què menys ajuda
sol·liciten al personal de la biblioteca, així com els que menys utilitzen els espais
destinats a estudi o lectura. No obstant, cal tenir present que l’augment d’usuaris joves
per aquest any 2014 ha estat molt notable, ja que s’ha doblat en número les seves
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visites, augmentant en quasi un 40% la seva assiduïtat i ús de les sales de lectura, els
serveis d’Internet i altres.
Per altra banda, si comparem el nombre de préstecs que hem dut a terme durant tot
l’any, amb les xifres dels dos anys anteriors, podem constatar com aquests s’han (quasi)
doblat:
ANY 2012

ANY 2013

ANY 2014

676 prèstecs

1328 prèstecs

2057 préstecs

Pel que fa al tipus d’exemplars, és interessant veure com els llibres són els què tenen
més sortida, seguits pels Audiovisuals:

Llibres
1312

Audiovisuals
667

Sonors
32

Total_

Altres
46

2.057

Nombre de préstecs per tipus d’exemplar

Pel que fa a noves incorporacions per al fons bibliotecari, enguany ha suposat un avanç,
ja que per primera vegada hem comptat amb pressupost per a poder realitzar compres
d’exemplars (llibres, cd’s i DVD’s). A més, també hem rebut un gran nombre
d’exemplars per part del Centre Coordinador de Bibioteques, alhora que molta gent ens
ha fet donatius que han contribuït a l’ampliació de la nostra col·lecció.
Aquestes son les xifres:
COMPRA BIBLIOTECA

44

COMPRA

174

DEL

CENTRE

COORDINADOR
DONATIUS

119
TOTAL

337
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2.1. Millores a les instal·lacions:
Durant l’any 2014 hem realitzat algunes millores en les instal·lacions de la
Biblioteca.
En primer lloc, hem pintat la sala
de lectura infantil i l’hem condicionat
amb un mobiliari més adient per als
usuaris. Hem canviat alguns mobles de
lloc, hem retirat material del fons
bibliogràfic vell, i hem comprat alguns
coixins per fer més còmoda la sala.
En segon lloc, hem llevat la barra americana de la sala polivalent per poder
guanyar espai i poder muntar una petita tarima que permet als artistes que ens visiten,
gaudir d’un escenari en condicions. A més a més, un artista col·laborador de la
Biblioteca, en Vito Osorio, ens ha fet un dibuix temàtic que anima i dóna vida a la sala,
creant un espai dinàmic i divertit que ens possibilita la mobilitat i l’ampliació d’espai:

I per últim, cal afegir que aquest any, el pressupost de l’Ajuntament ens ha
permès invertir en la compra de material divers. Per una banda, l’ordinador de la
bibliotecària ha estat substituït per un de nou, mentre el que seu a passat per a l’ús dels
usuaris de la biblioteca. Per altra banda, s’ha comprat un projector audiovisual nou,
degut a que el que teníem ja no funcionava, juntament amb un ordinador portàtil d’ús
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exclusiu per a la biblioteca, què fins ara no es tenia (havent d’utilitzar, cada cop, el
portàtil personal dels treballadors, quan es realitzava alguna presentació o projecció).
2.2. La biblioteca i els mitjans de comunicació:
Les eines que més ens han facilitat la nostra tasca de difusió i participació local han
esdevingut, en gran mesura, mitjançant l’ús de diferents mitjans de comunicació: la
revista local “Sa Sella”, les xarxes socials (facebook, blog de la biblioteca, pàgina web
de l’Ajuntament), els llistats de mailings, com sencelles en xarxa, i alguna que d’altra
participació amb IB3.
Com cada any, ens hem mantingut fidels a la nostra col·laboració amb la Revista Local
Sa Sella, qui ens facilita un espai a la seva publicació trimestral per donar-nos a
conèixer i difondre les nostres activitats. En segon lloc, el nostre ús de les xarxes socials
ens permet difondre la nostra programació mensual i donar-nos a conèixer a tots aquells
què vulguin. En tercer lloc, els llistats de mailing què s’han creat des de Sencelles en
xarxa i el nostre propi (de la biblioteca), ens han possibilitat arribar a un major nombre
de gent i usuaris potencials, lo qual ens facilita molt la tasca de difusió d’activitats i
altres. I finalment, cal dir què enguany hem sortit a diversos programes d’IB3, com
Fum, Fum, Fum i La Mirada, els quals ens cridaren interessats pel tipus d’activitats que
teníem programades. D’aquesta forma, hem estat capaços de fer arribar els diferents
serveis i activitats que donem des de la Biblioteca, així com les famílies de Sencelles
han tingut el gust de poder veure als seus fills, familiars i veïns per la TV.
3.3. Despeses de l’àrea
El pressupost inicial marcat per l’Ajuntament dintre de l’exercici de l’any 2014, ha estat
de 15.000€, tot i que només hem gastat 12.735.96€.
Aquests diners s’han utilitzat per a pagar totes les activitats que hem esmentat en dita
memòria, juntament amb altres com han pogut ser les despeses de llum, aigua i
calefacció; la connexió a Internet; la compra de material per als tallers; la renovació
d’alguns ordinadors i un projector nou; i la compra també, de quatre matalassos gruixuts
per al rocòdrom d’escalada que es troba dintre de les nostres instal·lacions; i la
construcció de la tarima, entre altres.
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4. CASAL DE JOVES
L’any 2014 ha suposat un canvi molt positiu per al Casal de Joves, gràcies a la
incorporació de dues educadores a la nostra Regidoria (na Carme Reynés i na Susana
Salas), contractades a jornada reduïda, durant els mesos d’abril a desembre, i gràcies
també, a la insistència del nostre Regidor, per a que això fos possible. Per altra banda,
també hem pogut gaudir de l’ajuda d’una altra jove del Municipi, na Marta Salas, degut
a què va realitzar amb nosaltres les pràctiques del Curs d’Informadora Juvenil.
El fet de poder comptar amb un grup de gent més ampli que pogués donar resposta a
les necessitats que es detectaven a les àrees d’educació i joventut, ha possibilitat
l’augment del nombre d’activitats programades per a dit sector, així com un augment de
la participació juvenil. A continuació veurem perquè.
Les activitats que es van dur a terme durant els primers mesos de l’any, varen ser
organitzades per la nostra dinamitzadora (na Cristina Romero) i na Marta Salas, que va
començar amb nosaltres per tal de realitzar les pràctiques del Curs d’Informadora
Juvenil del Consell. Durant aquesta etapa, es va dur a terme una petita Assamblea
Juvenil amb la intenció de reunir a tots els joves que hi volguessin participar, per tal de
saber quines eren les seves inquietuds i les seves necessitats, amb la finalitat de donar-hi
resposta, en la manera de lo possible.
Desprès d’aquest primer contacte amb els joves, es varen organitzar diferents
activitats, juntament amb les que ja funcionaven abans. Algunes d’elles han estat les
següents:
Durant aquesta etapa, es varen dur a terme algunes de les activitats que ja
funcionaven habitualment al Casal: tardes de jocs de taula, tardes de ping-pong,
videojocs, tallers de manualitats puntuals, etc. I com podem veurea continuació, també
es varen organitzar algunes activitats més concretes, com la Setmana Jove, durant les
vacances escolars de Pasqua.
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Na Marta, a més a més, durant totes les seves pràctiques es va cuidar de gestionar la
pàgina del Facebook del Casal i el PIJ, per tal de donar sortida a tota aquella informació
relativa a beques, ajuts, feina, formació, etc. També es va establir un horari d’atenció
per a tots aquells joves que necessitessin ajuda per elaborar el seu currículum vitae, i es
van ofertar cursos d’iniciació a la informàtica, que van tenir una gran acollida i èxit per
part de la gent adulta de Sencelles; havent de crear dos torns per a poder donar cabuda a
tota la gent que es va apuntar al curset (i que va finalitzar el mes de juny).
Finalment, hem d’esmentar una altra de les accions que es varen desenvolupar des
d’aquí, juntament amb l’IMAS, la Policia Local de Sencelles i els Serveis Socials de la
Mancomunitat. Amb aquest grup de treball es va aconseguir

col·laborar amb

l’elaboració d’un protocol d’intervenció per a menors que consumeixen en espais
públic.
A partir del mes de maig, amb la nova incorporació de dues dinamitzadores al Casal de
Joves, la tasca inicial es va enfocar en realitzar un estudi de les necessitats i una
valoració de les demandes de la població jove, d’entre 12 a 25 anys, al municipi de
Sencelles, per tal de poder enfocar la tasca a fomentar i millorar els recursos per tal
d’arribar a les necessitats reals d’aquest col·lectiu. A continuació, fem un breu resum de
les accions que es varen dur a terme a partir d’aquest moment:
PRESENTACIÓ DEL RECURS I TREBALL EN XARXA
Es dugueren a terme reunions amb l’educadora social dels serveis socials de la
mancomunitat per tal d’adquirir un coneixement de la situació socio-familiar dels joves
usuaris amb una situació de vulnerabilitat social i donar a conèixer les activitats que
s’estaven programant. Posteriorment es dugué a terme una reunió amb el director de
l’escola CP Ca’n Bril, en la que es va donar a conèixer el recurs i s’exposaren els
objectius de les tasques a desenvolupar des del Casal de Joves.
A continuació es va convocar una reunió amb l’equip de Policia Local per a treballar en
conjunt des de la coordinació. També es varen fer contactes amb altres recursos adreçats
als adolescents i joves (club d’esplai, equip de futbol, equip de Basket, associacions
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culturals, etcètera). A partir d’aquesta tasca es varen establir canals de comunicació i
coordinació amb tots els recursos i serveis del municipi.
ACTIVITATS REALITZADES (MAIG-DESEMBRE 2014)
En un primer moment es va realitzar una tasca de difusió del recurs entre els adolescents
i joves del poble. S’inicia el treball amb els joves amb una assemblea oberta, dividida
per grups d’edat. Es divideixen les franges d’edat (12-14 anys), (15-17 anys), (17-25
anys), realitzant una assemblea amb cada grup d’edat per tal de definir conjuntament
quines activitats esperen del Casal de Joves i quines son les seves necessitats, comptant
amb un gran nombre de participants.
Iniciem el mes de maig amb una festa jove, comptant amb la
col·laboració dels “quintos”, qui varen encarregar-se de dur
la “barra”, i on varen sonar els grups “The Frigolos”, “The
Elegy”, i els DJ Marti, DJ Manel i DJ Coleto.

Edifici “Es Quarter”. C/Antoni Llabrés Mudoi, 18 biblioteca@ajsencelles.net o http://bibliotecadesencelles.blogspot.com.es/
Telèfons de contacte: 971872853 (Cristina) o per contactar amb el Regidor Antonio Micol: 663196332

17

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:

