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1. PRESENTACIÓ
Des de la Regidoria d’Educació, Joventut i Patrimoni de l’Ajuntament de Sencelles
volem compartir amb tots aquells que es trobin interessats, les diferents activitats què
hem desenvolupat al llarg del 2013, així com totes aquelles millores què hem efectuat
dins les respectives àrees que tenim baix la nostra responsabilitat: educació, joventut i
patrimoni.
Aquest document és un breu resum del què hem fet al llarg de tot l’any, amb molta cura
i esforç, amb l’objectiu de millorar els serveis del municipi de Sencelles i millorar la
qualitat de vida de la gent que hi viu.
Per últim, aprofitem per agraïr 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. De tot cor.

Antonio Micol

Cristina Romero

Regidor del grup municipal

Responsable de l’Àrea

Esquerra Unida
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2. BIBLIOTECA
L’any 2013 ha suposat per a la Biblioteca la seva consolidació en el Municipi de
Sencelles. Des de inicis d’any fins a finals, s’han dut a terme un gran nombre
d’activitats destinades a públic infantil, juvenil i adult, així com també s’ha augmentat
el nombre d’usuaris dels nostres serveis i instal·lacions.
Les dades què tenim a continuació mostren la comparativa de resultats de l’any 2012 i
el 2013.1
ASSISTENTS A LES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DE
LA BIBLIOTECA
2012

2013

593 Infants

835 Infants

106 Joves

129 Joves

289 Adults

610 Adults

989 TOTAL

1.583 TOTAL

Com podem veure, el nombre de participants a les activitats organitzades des de la
Biblioteca ha augmentat en nombre, passant de gairebé a 600 infants a més de 800. A
més, la participació dels adults a les activitats infantils, així com a les activitats que
s’han organitzat per a ells (xerrades, conferències, tallers...), ha estat el canvi més
notori, ja què hem doblat la participació en més d’un 50%.

1

Les dades han estat obtingudes a partir del registre manual de les activitats de dinamització i a
partir del registre automàtic del programa Millenium, pel què fa als usuaris nous i els serveis de
prèstec i devolució.
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Pel que fa al nombre de prèstecs realitzats, a les taules inferiors podem comprovar
com hem doblat el nombre d’usuaris nous i, a la vegada, el nombre de prèstecs efectuats
d’un any per l’altre. Si l’any 2012 hi havia uns 150 usuaris actius -considerant aquests
com el nombre d’usuaris que utilitzen el servei de préstec freqüentment, sense contabilitzar els
que utilitzen la resta de serveis-, per a l’any 2013 hem arribat a rondar els 270 (gairebé el

doble).
ANY 2012

ANY 2013

676 prèstecs

1328 prèstecs

39 usuaris nous

78 usuaris nous

28 activitats de dinamització

50 activitats de dinamització

Pel que fa al tipus d’exemplars, és interessants veure com els llibres són els què
tenen més sortida, seguits pels Audiovisuals:
Llibres Audiovisuals Sonors Electrònics Revistes
1030
436
8
2
28

Total

Altres
1

1.476

Nombre de préstecs per tipus d’exemplar

A continuació presentem un taulell amb les xifres totals de visites rebudes durant el
2013:

VISITES
TOTALS
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
2
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

Total Infants Joves Adults
415
232
84
99
530
261
100
169
570
303
90
177
739
332
232
175
749
305
236
208
460
245
106
109
148
90
15
43
59
39
0
20
370
116
88
166
656
328
145
183
774
381
118
275
487
246
58
183
5.957 2.878 1.272 1.807

Visites rebudes durant el 2013 a la Biblioteca

2

Durant el mes de juliol la biblioteca només va romandre oberta dos horabaixes a la setmana, mentre que
l’agost va estar tancada. No obstant, es varen realitzar algunes activitats infantils que van poder gaudir els
participants de l’escola d’estiu i els usuaris del Poliesportiu, com el teatre de titelles d’Imago Espectacles
(15 de juliol) o l’Stand d’Antoni Alcover (9 agost).
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El nombre d’activitats de dinamització que s’han dut a terme durant tot l’any ha estat molt més variada i extensa que la resta d’anys, 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, durant tot l’any, s’han organitzat activitats de diferents tipus (contacontes, tallers de cuina, de
manualitats, xerrades, conferències...) i per a diferents sectors d’edat, les quals han contribuit a difondre les nostres instal·lacions i els serveis què es
venen donant durant els darrers anys.

2013

Tipologia
Bibliopiscines
Conferència
Contacontes
Exposicions
Presentació de
llibre
Recitals
Tallers
Teatre
Tertúlies literàries
Visites guiades
Xerrades
Altres

Activitats de la Biblioteca de
Sencelles
NÚMERO D'ACTIVITATS
no
organitzades
Ajuda del Recursos Biblioteca
Total
per la
Consell
propis
organitzà
d'activitats
biblioteca
0
0
0
0
0
0
5
5
0
5
4
4
8
0
8
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5

1
0
24
3
0
0
2
2
40

1
0
24
4
0
0
2
2
45

0
0
4
0
0
0
0
1
5

1
0
28
4
0
0
2
3
50

de l'any
2013
NÚMERO D'ASSISTENTS
Nins Joves Adults TOTAL
818

818

120

608

728

1.555

1.546
fins 14
15-17
TOTAL
NÚMERO D'ASSISTENTS

Tipus d’activitats que s’han dut a terme durant el 2013
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Com podem veure, les activitats han estat molt variades, tot i què els tallers de
manualitats son els que s’han programat amb més freqüència, degut al nombre de
voluntaris què s’han oferit a organitzar-los, així com per els seus resultats qualitatius i
de quòrum. En segon lloc, els contacontes han estat els altres protagonistes de l’any,
amb els quals hem aconseguit arribar a un públic infantil més jove del què estàvem
acostumats a treballar. Finalment, cal destacar què el nostre conveni amb el Consell
Insular de Cultura i Patrimoni, mitjançant el Projecte Cultura en Xarxa, hem pogut
gaudir d’algunes activitats molt interessant i de forma gratuïta. Aquestes s’han
seleccionat per arribar tant al públic infantil com a l’adult, mitjançant el Cicle dels
Parenòstics què realitzàrem durant tot el més de Novembre, juntament amb una
expossició sobre el tema i un seguit de conferències. Aquest cicle ens va donar
l’oportunitat d’oferir un ampli ventall d’activitats infantils, conferències i xerrades, per
part del personal professional i tècnic del Consell, lo qual ha estat molt positiu i
enriquidor per a nosaltres, així com també ens ha proporcionat una eïna per arribar a un
sector més específic d’usuaris potencials de la Biblioteca.
A continuació podem veure un breu resum de les dades finals obtingudes sobre l’ús
dels diferents serveis que oferim des de la Biblioteca:

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

Total
4.335
1.656
577
1.340

Infants
2.070
827
158
822

Joves
1.111
170
143
311

Adults
1.154
659
276
207

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.
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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, l’augment d’usuaris joves aquest any 2013 ha
estat molt notable i la seva assiduïtat als serveis d’Internet i altres activitats s’ha vist
incrementada considerablement.
En darrer terme, cal destacar que la Biblioteca procura estar al dia del què passa al seu
voltant i participar al màxim amb les inquietuds i necessitats dels sencellers, així com en
les diferents dades senyalades del municipi. Per això, al llarg de tot l’any hem dut a
terme diferents activitats molt variades, per tal de donar respostes a les demandes
sol·licitades per part dels veïns/veïnes de Sencelles, dotant així, d’un gran assortiment
d’activitats, gràcies a la col·laboració de diferents persones, entitats i associacions
locals, que ho han fet possible.
Així doncs, el recull d’activitats extraordinàries ha estat el següent:
- Classes d’informàtica per a persones grans: tots els dilluns. A càrrec de na Carme
Reynés Llabrés. El curs anava dirigit a gent gran amb ganes d’aprendre a utilitzar
l’ordinador portàtil. Finalitzà el juny del 2013.
- Classes d’anglès infantils, a càrrec de l’Associació Pou Major: tots els dijous i
divendres, durant tot el curs escolar.
- Classes de Bhangra (dansa hindú), a càrrec del Banc de temps. Es duu a terme tots els
dimarts i dijous, al matí.
- Taller de creació literària, a càrrec de Kike Tallo (edicions Karakartón). Finalitzat.
- Classes de Ioga, a càrrec del Banc de Temps, tots els dilluns horabaixa i els dijous al
matí.
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2.1. Millores a les instal·lacions:
Durant l’any 2013 hem realitzat algunes millores en les
infraestructures de la Biblioteca. En primer lloc, hem augmentat
el nombre de prestatgeries que acullen els exemplars de la
biblioteca, què van augmentant a mesura que passa el temps,
gràcies a la compra de material i als llibres que es reben per part
del Consell.
En segon lloc, cal destacar què enguany hem
senyalitzat degudament el cartell exterior que indica que ens
trobem a la biblioteca i al casal de joves, així com també hem
instal·lat un plafó per poder penjar informació corresponent a
la biblioteca i la seva programació.
I per últim, cal afegir que aquest hivern hem invertit en
el tancament de la planta baixa de l’edifici, amb un sistema
innovador i flexible, que ens permet mantenir la calor i el fred; així com també hem dut
a terme la instal·lació de tres aparells d’aire condicionat/calefacció, per tal de cobrir una
necessitat què feia estona ens sol·licitaven els usuaris habituals de la Biblioteca.

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, les xarxes socials, els mailings, 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
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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 (http://ib3tv.com/) 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.
2.3.Algunes fotografies d’activitats que hem realitzat:
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3. CASAL DE JOVES
L’any 2013 ha suposat un canvi molt positiu per al Casal de Joves, gràcies a la
incorporació d’una educadora a mitja jornada, durant els mesos d’abril a octubre.
Aquesta educadora ha estat na Carme Reynés, una jove Sencellera. La contractació de
na Carme ha possibilitat l’augment de les activitats programades des del Casal, així com
a propiciat un augment de la participació juvenil en les activitats organitzades des del
Casal de Joves que, darrerament, havia baixat molt el seu rendiment, degut al volum de
feina de la dinamitzadora amb les activitats i la gestió de la Biblioteca.
Les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2013 han estat molt variades.
En primer lloc, cal destacar l’Assamblea Juvenil què es va dur a terme el 12 d’abril,
amb la intenció de reunir a tots els joves del poble, 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. A la reunió es va extreure informació molt valuosa que ens va proporcionar
la informació necessària per a possar-nos en funcionament, i la setmana següent
organitzarem una Festa Jove, per tal de celebrar-ho.
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:
- Taller d’aprendre a tocar el fabiol (febrer, març i abril), a càrrec de Joan Florit (Banc
de Temps).
- Taller de percussió africana (setembre i octubre), a càrrec de Toni Faidella.
- Taller de Batukada Jove (tots els divendres horabaixa, al poliesportiu), a càrrec de
Carme Reynés.
- Taller de tela acrobàtica: tots els divendres. (Temporalment aturat), a càrrec Carme
Reynés.
- Tallers i activitats puntuals:
- Ioga per a “dessestressar”,
- Cuina per a principiants
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- Rebosteria variada (cuinar amb fondant, fer cupcakes, cuina per a celíacs...),
gràcies a la col·laboració de n’Àngela Palmer Llabrés.
- Gimkana al Poliesportiu per les festes de la Mare de Déu d’Agost
- Festival del “PLAY BACK” per les festes de la Mare de Déu d’Agost
- Gravació, edició i muntatge de vídeos “casers”
- Tallers de manualitats (decoupage, xapes, decoracions per nadal,...)
- Sessions de jocs de taula i videojocs al casal
- Tardes de ping-pong
- Sessions de cinema nocturn
- Classes d’escalada: tots els dimecres.
- Sortides:
- Circuit fotogràfic per Sencelles
- Skate-park a Palma (Son Moix) i grabació d’un vídeo
- platja (estiu)
Algunes de les activitats què ja es desenvolupaven al Casal de Joves, amb
anterioritat, eren les sessions de jocs de taula i videojocs, les tardes de ping-pong, les
sessions de cinema nocturn i/o les classes d’escalada. També es programaven alguns
tallers puntuals, tant de manualitats com de cuina, però no tenien ni la meitat de
participació què hem aconseguit tenir enguany. En realitat, el fet d’haver inclòs una
altre persona per reforçar la tasca que s’estava fent, ha estat molt positiu, ja què l’ajuda i
les idees proporcionades per aquesta persona han proporcionat una aire renovador al que
fins ara es feia i una quantia més generosa d’activitats variades i diferents, lo qual ha
agradat molt als joves que hi han participat.
Una altra qüestió molt positiva ha estat el fet de treballar-hi dues persones (i no
una sola), lo qual ha fet possible la duplicitat i varietat dels serveis proporcionats, ja què
mentre una persona es podia encarregar de l’ús de les instal·lacions i el control dels
usuaris habituals del casal (ordinadors, sala, ping-pong, videojocs...), l’altre persona es
podia dedicar a estar amb els joves, promoure activitats,... inclús sortir al carrer i
realitzar-ne fora del Casal. De fet, la majoria d’activitats “noves” que es van incloure
enguany, es varen destinar a una altra ubicació, amb la finalitat d’aprofitar tots aquells
recursos locals existents dels quals ens poguéssim beneficiar: les instal·lacions del
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poliesportiu, la natura, altres municipis, etc... Quan només hi ha una persona és molt
difícil assumir totes aquestes tasques, mentre que si son dos, ja hi ha més possibilitats
d’acció i moviment.
Per acabar, de cara al 2014, seria molt adient incloure una partida econòmica què
possibiliti la incorporació d’una persona per al reforçament de les activitats del casal,
per tal de poder donar cabuda a les demandes dels joves i les seves famílies i, per altra
banda, consolidar el Casal de Joves entre la població juvenil de Sencelles.

3.1. Millores a les instal·lacions del Casal de Joves:
Durant l’any 2013 hem realitzat algunes millores en les infraestructures del
Quarter. En primer lloc, hem millorat els espais de reunió i esbarjo dels joves (sofàs,
taules, cadires, ordinadors,...), així com s’ha efectuat una millora del materials dels que
disposen: videojocs, jocs de taula, paletes i pilotes de ping-pong, ordinadors, etc.
En segon lloc, cal destacar què enguany hem senyalitzat degudament el cartell
exterior que indica que ens trobem al casal de joves, així com també hem instal·lat un
plafó per poder penjar informació corresponent a les activitats que realitzem i
informació variada.
En tercer lloc, cal afegir que aquest hivern hem invertit en el tancament de la
planta baixa de l’edifici i hem instal·lat de tres aparells d’aire condicionat/calefacció,
per tal de cobrir una necessitat què feia estona ens sol·licitaven els usuaris habituals.
Finalment, gràcies a la tasca realitzada per
l’Associació Acció Musical i l’Ajuntament, hem pogut
traslladar el Local d’Assaig a l’antic magatzem de la
Brigada, i hem procedit a la seva reforma i aïllament,
per tal de dotar als usuaris d’un espai òptim per
assajar, lo qual ha estat un canvi molt positiu si
comparem les instal·lacions actuals amb les anteriors.
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3.2. Algunes fotografies de les activitats del Casal de Joves:
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4. HIVERN CREATIU
Durant l’inici del curs escolar 2012-2013, un grup de famílies es va posar en
contacte amb la Regidoria d’Educació i Joventut, sol·licitant un espai al Casal de Joves
per als més petits, degut a què el Grup d’Esplai existent, havia informat que durant
aquell curs no desenvoluparia les seves activitats setmanals habituals, com cada any
feien.
Donada la manca de serveis dirigits als infants del poble, des de la Regidoria es va
plantejar un projecte que pretenia donar resposta a aquesta necessitat, oferint diferents
tipus d’activitats de temps lliure a aquest col·lectiu, durant tots els dissabtes del curs
escolar, des del mes d’octubre al mes de juny. Un cop es va desenvolupar el projecte, es
cercaren dues persones que volguessin cuidar-se de gestionar i desenvolupar les tasques
exigides i una monitora en pràctiques. El servei es va oferir des de les 16 hores fins les
18 hores, tots els dissabtes del curs escolar, exceptuant dies festius. Tots aquells que
interessats en participar, havien de pagar una petita quota trimestral, per tal de cobrir els
costos d’assegurances i personal. I per la seva banda, l’Ajuntament proporcionava
l’espai, una monitora i els costos de materials per a les activitats.
El nombre de participants a l’activitat va ser més nombrós del que esperàvem i, en
conseqüència, es van haver de crear dos grups per edats: infants de 6 a 7 anys i de 8 a 11
anys, amb dues monitores per grup.
Les activitats realitzades amb els infants d’hivern creatiu han estat molt variades:
- jocs i danses,
- ginkanes per dins el poble
- Jocs al parc i al Poliesportiu
- tallers de manualitats
- tallers de cuina
- Sortida Natura Park
- Dues Acampades: una per Desembre (Can Picafort) i una per Maig (Sa Torrentera)
La valoració que en fem d’aquest servei és molt positiva, ja què la seva creació va venir
donada per part de la demanda obtinguda i, per tant, la participació de les famílies en tot
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moment va ser l’esperat. Pel que fa al funcionament de l’activitat, cal dir què no va
haver cap problema i què les monitores es varen saber desenvolupar molt bé amb el
grup d’infants, oferint una extensa llista d’activitats molt variades i adaptades a les
diferents edats, i donant, en tot moment, el seu màxim rendiment.
Pel que fa a la continuació del servei, tot i què enguany fèiem contes tornar a oferir-lo,
quan ens varem assabentar de la creació d’un nou grup d’Esplai, tot d’una vérem que no
feia falta. Per tant, l’experiència ha estat molt bona, però ja no és necessària.
4.1. Algunes fotografies de les activitats realitzades:
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5. ESCOLA D’ESTIU
L’Escola d’estiu, és un servei que ofereix l’Ajuntament de Sencelles per a infants i
joves d’entre 3 i 12 anys, on s’hi realitzen un ampli ventall d’activitats, com tallers
manuals, ginkanes, jocs i danses, excursions, sortides pel poble, jocs de piscina,
acampades..., i a l’hora es treballen una sèrie d’objectius amb la finalitat d’aconseguir
un desenvolupament integral dels individus que en fan ús.
Aquest estiu, l’empresa encarregada de gestionar-ho tot, ha estat la Cooperativa Els
Dos Pous, la qual ha rebut una subvenció econòmica, per part de l’Ajuntament, per
poder cobrir els costos que suposa la contractació de personal temporal d’estiu, material
i assegurances, per cada infant matriculat.
La ideologia que practica la Cooperativa Els Dos Pous defineix el temps lliure com
una oportunitat per educar als infants del poble mitjançant activitats lúdiques que
fomentin l’educació en valors, l’educació ambiental, la igualtat..., tot afavorint el seu
desenvolupament com a persones i fomentant la seva sociabilitat i capacitat per viure i
formar part de la comunitat.
Cada any es segueix un fil conductor diferent i enguany han estat “les 7 arts”, una
temàtica que ofereix la possibilitat de treballar molts àmbits diferents i fer gaudir als
infants de diferents alternatives d’oci, aprenentatge i esbarjo, mitjançant: l’art,
l’escultura, el teatre, la música, la dansa, el cinema, etc.
Aquest any 2013, el nombre de participants ha estat més elevat del què s’esperava,
degut a la situació de crisi en la que ens trobem i la quantitat de famílies que es troben
amb un membre a l’atur, capaç de poder ocupar-se dels infants durant les vacances
escolars, i així estalviar-se els possibles costos de la seva guarda. De fet, les setmanes
no lectives de Juny i Setembre, ens hem vist obligats a donar el servei, degut a la
demanda existent per part d’algunes famílies, qui no tenien a ningú amb qui deixar els
infants i ens demanaven alternatives. Pel que fa als dos mesos habituals d’escola d’estiu,
el nombre de participants ha rondat la seixantena, tot i què el mes d’agost ha davallat
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molt el nombre de participants, degut a les vacances laborals de molts pares en motiu de
les festes locals.
En general, el funcionament de l’escola d’estiu ha estat molt bo, ja què hem
augmentat el nombre de participants en comparació a l’any anterior, tot i la crisi, i hem
pogut realitzar més activitats de les previstes, gràcies a un grapat d’activitats què hem
aconseguit a través de l’àrea d’Esports del Consell de Mallorca: classes de patinatge en
línia, classes de dansa moderna i jocs populars amb castell inflable aquàtic.
5.1. Algunes fotografies de l’estiu:
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6. CENTRE EDUCATIU CAN BRIL
La Regidoria d’educació és l’encarregada de
coordinar-se amb la Direcció del Centre Educatiu i
oferir resposta a les demandes esdevingudes al llarg de
tot el curs. Per altra banda, també és qui s’encarrega de
proporcionar l’equip de neteja de les instal·lacions i coordinar les tasques de
manteniment de l’edifici i els seus exteriors, mitjançant un ordenança què s’encuida
d’aquestes tasques.

7. ESCOLETA INFANTIL ELS MOLINS
La Regidoria d’educació és l’encarregada de coordinar-se amb la Direcció del
Centre Educatiu i oferir resposta a les demandes esdevingudes al llarg de tot el curs. A
més, contribueix econòmicament en un quasi 30% de les quotes mensuals per infant
matriculat, per tal d’ajudar en els costos que suposa el correcte funcionament del centre.
Per altra banda, també és qui s’encarrega del manteniment de les instal·lacions i la seva
neteja. A més, a finals del curs 2012-2013, la Regidoria va contribuir a l’envelliment de
les parets de l’escoleta infantil, amb la creació d’un Mural, dibuixat per un artista
voluntari, en Vitorio Osorio, que ja havia contribuit prèviament amb nosaltres a les
activitats de la biblioteca.
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8. PATRIMONI
La Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament de Sencelles ha estat la promotora del
projecte d’el·laboració de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx i, alhora, del
finançament de l’excavació de la Cova del Camp del Bisbe, dirigida pels arqueòlegs
Lua Valenzuela, Beatriz Palomar i Miquel Abraham, juntament amb la col·laboració
fundació Bartomeu Oliver. A més, cal dir que durant les tasques d’excavació i
envelliment, hem contat amb la participació d’alguns voluntaris que han volgut
col·laborar amb nossaltres i també ho ha fet l’Associació El Pou Major, qui ens ha
facilitat ajuda en les tasques de neteja, així com ha organitzat una sortida a peu i visita
guiada per la Ruta, recentment creada.
Per altra banda, estem acabant d’instal·lar els panells i indicadors que informen i
marquen els punts que formen part de la Ruta Arqueològica, una tasca que ens queda
pendent d’acabar per a l’any 2014.
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