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1.- PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
1.1.- IDENTIFICACIÓ
-

Nom jurídic de l’entitat: Soc. Coop. d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent
CIF: F07444615
Adreça: Son Gibert núm. 8 07008-Palma
Telèfon 971 47 18 06
Fax: 971 47 18 53
Adreça electrònica: jovent@jovent.es
Representant legal: Manuel Palacios Torres
Titular jurídic: Soc. Coop. d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent

1.2.- MISSIÓ, VISIÓ I VALORS PRINCIPALS DE L’ENTITAT
Missió
La Cooperativa Jovent és una entitat sense ànim de lucre que treballa per atendre les diferents necessitats
socioeducatives de joves i altres col·lectius que presenten factors de vulnerabilitat, oferint una organització que
s’adapta a les necessitats de les persones, per així promoure la igualtat d’oportunitats, la millora de la qualitat de
vida i la integració social i laboral

Visió
La Cooperativa Jovent vol ser una entitat amb un model d’organització operatiu, eficaç i participatiu en el
disseny i posta en marxa dels projectes que es proposa dur a terme, i un punt de referència per a:
a.
b.
c.
d.
e.

Persones amb factors de vulnerabilitat, com a resposta a les seves necessitats
Entitats i col·lectius de barris, com a model de treball en xarxa, de capacitat d’aglutinar interessos i
d’eficàcia en la gestió d’objectius
Empresaris/àries, com a font fiable de col·locació i com a oportunitat de promocionar-se invertint en
benefici social
Organismes públics, com a model de gestió de projectes de caràcter social
Entitats socials, com a referent estratègic i metodològic”

Valors fonamentals de l’entitat
.
.
.

.
.
.

Sense ànim de lucre en el sentit que la finalitat de l’entitat no és la consecució d’un benefici econòmic i que
en cas d’excedent per l’activitat desenvolupada aquest es reinverteix en benefici social.
Laica en el sentit de fomentar una estructura de valors interns que han de permetre la llibertat individual per
optar i actuar en cadascuna de les inflexions importants de l'existència humana tot i que mantenint l’entitat
independent de qualsevol religió o creença, les quals s'ha de desenvolupar, si cal, en l'àmbit privat i personal
Defensora dels drets humans en el sentit que són l'exponent més clar de la dimensió social de la justícia
perquè són aquells que es fonamenten en la naturalesa humana com a tal, anteriors i superiors a tota llei
positiva, que són inalienables i inviolables, i que han de ser reconeguts i protegits pels poders públics
(representants de la societat).
Apartidista en el sentit que l’entitat és independent de qualsevol opció política
Tolerant: en el sentit de reconèixer que les diferències entre les persones és un bé de la humanitat i que cal,
per tant, que l’entitat actuï de manera oberta, amb capacitat d'acceptar les diferències i de saber conviure en
la discrepància, amb capacitat de diàleg i transigència sense encasellar-se en les pròpies posicions
Solidària en el sentit d’adreçar la seva activitat a compensar les injustícies socials en benefici de les
persones més vulnerables
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.

.
.

Humanista en el sentit de reconèixer l’ésser humà com a valor i preocupació central de la seva activitat,
afirmant la igualtat de totes les persones, reconeixent la diversitat personal i cultural, prioritzant el
coneixement per damunt del que avui està acceptat com veritat absoluta, afirmant la llibertat d’idees i de
creences i rebutjant tot tipus de violència i de discriminació.
Creativa i amb voluntat de millora continua en el sentit donar respostes a les necessitats que es van
generant, d’estimular l’adaptació als canvis i assumir-los, i de cercar de manera permanent solucions de futur
possibles i sostenibles.
Reflexiva i crítica amb la realitat educativa i social en el sentit de fomentar l’anàlisi i implicació en les
diferents situacions socioeducatives que afecten a les persones usuàries de l’entitat

1.3.- TRAJECTÒRIA, CENTRES I PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL

L’origen de la Cooperativa Jovent es remunta a l’any 1979 quan Bartomeu Suau és nomenat vicari de la
parròquia de Sant Josep del Terme, en el barri de sa Indioteria, lloc on ha anat desenvolupant la seva tasca des de
llavors. Des de que arribà es proposà tota una sèrie d’iniciatives socials per tal de mobilitzar i unir les persones i
entitats de la zona perquè treballassin plegades en benefici del “poble” de sa Indioteria. El primer projecte important
fou la creació del club d’Esplai Jovent mitjançant el qual impulsà campaments d’estiu i activitats al llarg de l’any amb
els nins de les escoles del barri. Des del principi el club tingué un gran èxit, tant pel nombre de nins que hi acudiren
com per la capacitat d’influència en els pares i mares. Amb la força del seu carisma i capacitat de lideratge, de mica
en mica es guanyà la confiança i respecte de les famílies el barri i, de passada, de les entitats que ja hi havia abans
de la seva arribada (associació de veïnats, clubs esportius, etc.). Amb el temps anà realitzant una vertadera
transformació d’un simple barri perifèric en una comunitat cohesionada i dinamitzada mitjançant el foment de xarxa
social i la creació d’altres entitats. En aquest sentit basta dir que són iniciatives seves la fundació el Club d’Esplai
Jovent (1979), el grup d’acció social de la parròquia (1982), l’edifici per a la Gent Gran (1985), el Centre Sociolaboral
d’Inserció (1995), la Granja Escola Jovent (1984 i 1998), la Plataforma d’Entitats del Barri (1998), l’Associació Jovent
Segle XXI (1998), etc. Una d’aquestes entitats fou la Cooperativa Jovent (1984).
Pel que fa a la Cooperativa, durant els últims mesos de 1983 Bartomeu Suau va presentar una sèrie de
propostes als més de 70 joves monitors del club de esplai Jovent. Una d'aquestes iniciatives proposava la formació
d’un grup de joves que, com a “opció de vida” volguessin comprometre’s en la creació d'una nova entitat que donés
solucions a l'incipient atur juvenil de les barriades perifèriques de Palma, una ciutat que en els anys 80 ja sofria
greument aquesta problemàtica. Arran de la proposta es formà un grup de deu joves entre 17 i 19 anys que van
acceptar el repte i el 3 de març de 1984 van fundar la Cooperativa Jovent amb la següent declaració fundacional:
“Ens juntam perquè creiem que és possible un món millor, una noble forma de viure, amb un sistema , un estil de
ser dedicat a formar persones que lluiten i es comprometen amb l’Home”
Al principi van crear una cooperativa agrícola donat que es pensà que amb aquesta iniciativa podrien
cobrir el repte de donar molts de llocs de feina als joves dels barris més desfavorits de Palma. Però, al cap de 4
anys de dificultats econòmiques, el projecte es va modificar i es va apostar per la formació com a pas previ a la
inserció laboral. Així el 1989 s’iniciaren projectes d’educació compensatòria per a nins de 14 i 15 anys i el 1990 uns
tallers de formació ocupacional per a joves de 16 a 21 anys. Posteriorment, s’apostà per un projecte d’intervenció
més integral amb els joves quan el 1995 es reberen unes subvencions del Fons Social Europeu per desenvolupar
projectes innovadors amb caràcter transnacional. Des d’aquest moment la cooperativa Jovent ha desenvolupat
itineraris d'inserció amb projectes d’orientació, formació i inserció laboral, ampliant el seu radi d’acció a altres
col·lectius (adults en atur, nins, dona, persones immigrants, etc.)
Al llarg d'aquests anys l’entitat ha desenvolupat diversos projectes socioeducatius, de formació
ocupacional, itineraris d'inserció sociolaboral, intercanvis metodològics amb entitats de tota Europa (França, Bèlgica,
Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Grècia), etc. La seva praxi educativa sempre s'ha basat en l'acció-investigació, i ha
estat sempre punter en la implantació d'estratègies i metodologies innovadores.. Un projecte que ha evolucionat molt
en la seva concepció, metodologia, infrastructures i recursos. Ara bé, des dels primers moments, el treball de l'entitat
s'ha distingit sempre per la recerca d’una veritable qualitat de vida de les persones, especialment d'aquelles que són
més vulnerables. Anualment pels centres de la Cooperativa passen uns 250 joves i uns 350 adults cercant algun
tipus de solució que els pugui orientar, formar o trobar un treball. Es treballa des de diferents àmbits; assistencial,
social, cultural, educatiu... i s'intenten articular mecanismes per a compensar les desigualtats, respectar les
diferències individuals de motivacions i les capacitats de cada persona, bé sigui mitjançant el treball directe de la
pròpia entitat o en xarxa amb altres entitats, donant suport personalment, amb formació, ofertes de treball... Tots els
projectes desenvolupats per la Cooperativa Jovent parteixen del principi d’adaptar-se a les persones, personalitzant i
individualitzant les accions, enfocant de manera integral les necessitats, problemàtiques, conflictes... Es dóna molt
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importància al vincle afectiu i es treballa des d’una perspectiva humanista. Per altra banda són projectes arrelats al
territori, oberts permanentment a la reflexió i al canvi en funció de les necessitats de l’entorn i de les persones
Actualment l’entitat disposa de tres centres: el centre de formació ocupacional Jovent -CFO- al barri de son
Gibert (Palma), el Centre d’Acció Social de Sa Indioteria i sa Midoneria Casal de barri Jovent també a sa Indioteria.
Les principals línies de treball actual són:
1. Projectes d’orientació, formació i inserció laboral per a joves: En aquest camp s’aposta per promoure el
desenvolupament integral de joves mitjançant itineraris personalitzats d’orientació, formació i inserció laboral,
potenciant contextos favorables de desenvolupament personal i formatiu.. El projecte es desenvolupa en el barri
Son Gibert de Palma
2. Ajudes socials i inserció laboral: s’actua bàsicament al barri de sa Indioteria mitjançant Centre d’Acció Social
de Sa Midoneria (C.S.I.), un espai d’orientació i inserció sociolaboral. Majoritàriament es realitzen processos
amb aturats majors de 25 anys, immigrants i dones.
3. Projectes educatius i socioculturals de barri: s’actua a les barriades de sa Indioteria a través del Sa Midoneria
Casal de Barri Jovent i també al barri de son Gibert, i es treballa amb diferents col·lectius (nins, mares amb
càrregues familiars, joves, immigrants...). Es promouen diferents tallers socioeducatius, suport escolar, etc.
Sovint es treballa en xarxa amb altres entitats.
4. Projectes en xarxa amb altres entitats: Actualment la cooperativa Jovent desenvolupa projectes amb cinc
xarxes d’entitats:
a. Associació Jovent Segle XXI. Es desenvolupen projectes de caràcter comunitari i local amb juntament
amb el Club d’esplai Jovent, Granja Escola Jovent, Parròquia de sant Josep del Terme, i l’Associació de
Gent Gran de sa Indioteria,
b. EAPN-Ib. Xarxa per a la Inclusió Social. Desenvolupa projectes de caràcter autonòmic i estatal per a
promoure polítiques d'inclusió social,
c. Universitat de les Illes Balears (U.I.B.). Amb el grup de recerca en educació i Ciutadania es
desenvolupen estudis i projectes de recerca i millora,
d. Xarxa Coraje; projectes de caràcter local vinculats a un programa estatal
e. Programa Incorpora: xarxa d'inserció laboral amb altres entitats socials vinculada a la Fundació La Caixa
f. Programa ProInfància: ajuda integral a nins i nines amb dificultats amb altres entitats socials vinculada a
la Fundació La Caixa
g. Xarxa Connecta . La Coop. Jovent compta amb 2 aules informàtiques per a la lluita contra la bretxa digital
en el marc d’aquest gran programa estatal
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2.- MEMÒRIA RESUMIDA D’ACTIVITATS 2015
2.1.- ESDEVENIMENTS FONAMENTALS DEL PERÍODE
l’entitat:

Durant el 2015 hi ha hagut tres esdeveniments fonamentals que han condicionat la trajectòria i activitats de

1.- Diversificació i augment d’activitats a Sa Midoneria. Casal de barri Jovent
 Orientació psicoeducativa amb pares/mares i fills: La finalitat ha estat poder aconseguir desenvolupar
estratègies parentals, conèixer l’entorn i les possibles problemàtiques de la unitat familiar, pactar pautes, etc.
En total han participat els pares de 57 nins i nines corresponents a 45 famílies. Durant l’any 2015 s’han dut a
terme de dilluns a dijous, en horari de mati o de tarda segons el cas, una sèrie de tutories amb famílies que
tenen fills en el projecte
 “Es Midoniu”, espai Familiar per a mares i els seus infants (fins a 3-4 anys) en col·laboració amb la
XIAIF (Xarxa d’Iniciatives d’atenció a la infància i les famílies) i amb els/ les pediatres de la zona del
Sector Est, i l’assessorament d el Grup d’Investigació de la Primera Infància de la Universitat de els Illes
Balears: és un servei socioeducatiu i terapèutic adreçat a mares i pares de nens / es de primera infància (0 a 4
anys). Es tracta d’un projecte on tres especialistes treballen amb 6 o 7 famílies la millora de la relació entre
pares i fills a través d'un espai d'interacció entre ells. En concret, al programa es treballa des de dos àmbits:
1. L'espai familiar (Programa PAFPI, aportat per la XIAIF).
2. La vídeo intervenció (Tècnica VIT, aportada per Jovent)
Es va treballar amb un total de 7 famílies amb unes fortes mancances en la criança dels fills i filles
 Activitat de piscina: els mesos de juliol i agost de 2015, la piscina del Casal de Barri Jovent sa Midoneria s’ha
pogut obrir al públic en horari de de 16’30 a 20 hores de dilluns a divendres i de 12 a 20 hores els dissabtes.
L’acollida per part de la barriada ha estat molt bona i que l’experiència ha sigut molt agradable en línies
generals. Hi ha hagut una mitjana de 50 persones usuàries al dia, amb puntes de fins a 80 persones
2.- La certificació en gestió de la qualitat ISO 9001:2008
Durant l’any 2011, per tal de millorar la qualitat dels programes que l'entitat duu a terme amb joves ubicats en el
Centre de Formació Ocupacional Jovent, s'inicià la posada en pràctica d'un sistema de gestió basada en la norma
ISO. A finals de 2010 es realitzaren les corresponents auditories internes i, després d'un treball intens per part de
tots els professionals de l'entitat per tal de complir amb els requisits de la norma, l’ Octubre de 2015 la Cooperativa
Jovent va obtenir la re-certificació ISO 9001:2008 per part de l'entitat Bureau Veritas. Amb aquest sistema integral
de gestió Jovent demostrà la seva capacitat per oferir unes accions desenvolupades al més alt nivell amb un
enfocament orientat a oferir serveis de qualitat a les persones usuàries del seus programes.
3.- Pla TIC per als programes de formació
El 2015 es continuà amb el pla d’implantació i ús de les noves tecnologies en tots els àmbits de l’entitat.
Amb el suport de la Universitat de les Illes Balears s’establiren una sèrie de línies estratègiques que es treballaran al
llarg de tres o quatre anys i que inclouen la millora de la gestió informàtica del centre, la presència de l’entitat a
Internet i a la inversa, la formació dels professionals, la millora del material didàctic emprat en formació i la formació
de les persones usuàries.
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2.2.- RESULTATS
L’entitat disposa de tres centres en els qual s’ofereixen tots els seus serveis::
 El centre de formació Jovent -CFO- al barri de Son Gibert (Palma) i
 Centre d’acció social al barri de sa Indioteria (Palma).
 Sa Midoneria Casal de barri Jovent

2.2.1- SERVEI D’ACOMPANYAMENT A L’OCUPACIÓ PER A JOVES DE 16 A 30 ANYS

En aquest camp s’aposta per promoure el desenvolupament integral dels i de les joves mitjançant itineraris
personalitzats d’orientació, formació i inserció laboral, potenciant contextos favorables de desenvolupament personal
i formatiu.. El projecte es desenvolupa en el barri són Gibert de Palma, a la seu del centre de Formació Ocupacional
Jovent.
Les principals activitats d’aquest servei són:
SERVEI
Oficina
d'informació:
Procés
d’orientació:
elaboració d’un
projecte personal
de futur mitjançant
activitats
experimentals
com:
Suport a la
formació bàsica
Orientació
laboral
Pràctiques en
empreses.
Borsa
d’empreses
Ajuda i
seguiment per a
una bona
contractació.

BREU DESCRIPCIÓ
Informació dels programes de Jovent i
d’altres que s’ofereixen a la nostra comunitat
autònoma.
Mòduls d’assaig professional, per
experimentar diferents oficis i decidir-se.
Sessions en grup, per conèixer millor les
habilitats i recursos personals.

PERSONES
ATESES
390

372

Sessions individuals, amb una persona
referent que ajuda en tot l’ itinerari d’inserció.
en matemàtiques, en comunicació i
llenguatge, en informàtica i Internet.
Sessions: com fer una entrevista laboral,
currículum, drets i deures del treballador,
etc.
Totes les formacions acaben amb un
període de pràctiques reals en empreses
durant un minin de 100 h.
Comptam amb diferents borses d’empreses
(pròpies i alienes) on poder derivar persones
usuàries que sol·liciten ocupació
Assessorament i seguiment personalitzat per
a una recerca activa de treball

120
135
62
80
insercions

90

ALTRES DADES D’INTERÈS
Les persones usuàries són al·lots i
al·lotes de 16 a 30 anys amb baix
nivell educatiu que han sortit del
sistema escolar formal i que presenten
diversos factors de vulnerabilitat. Els
pilars bàsics d’intervenció amb ells són
1. Captació activa: Es treballala
coordinació estreta amb els
centres educatius
2. El model referencial, amb un
acompanyament del jove al llarg
de tot el procés i amb una
mediació adreçada a augmentar
permanentment les zones de
potencial dels usuaris.
3. Abordatge individual i grupal
alhora
4. Abordatge integral de les
necessitats de l’usuari/ària;
5. La flexibilitat i adaptabilitat
segons necessitats evidents i
emergents
6. El treball en xarxa amb altres
serveis
7. Implantació de sistemes de
qualitat com a forma de millora
permanent del servei.

7

2.2.2- CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Aquest cursos complementen el servei descrit anteriorment, permetent desenvolupar itineraris integrals
d’inserció. Els cursos desenvolupats durant l’any foren:
SERVEI

Curs de
manteniment i
reparació
d'embarcacions
Curs de serveis
tècnics de
manteniment
Curs de forja i
ferreria
Curs
de carrosseria

Curs de
mecànica de
l'automoció

PERSONES
ATESES

BREU DESCRIPCIÓ

Operacions auxiliars de manteniment de sistemes
d’embarcacions esportives i d’esbarjo I
Operacions auxiliars de manteniment de sistemes
d’embarcacions esportives i d’esbarjo II
Operacions de lampisteria i calefacció-climatització
domestica
Operacions auxiliars de fabricació mecànica
Soldadura amb electrode revestit i tig
Operacions auxiliars de fabricació mecànica
Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries
de vehicles I
Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries
de vehicles II
Operacions auxiliars de manteniment
d’electromecànica de vehicles I
Operacions auxiliars de manteniment
d’electromecànica de vehicles II

32

16

30

30

30

ALTRES DADES
D’INTERÈS
Cada un dels tallers
de formació té una
mitjana de 16 alumnes
que permanentment
estan en el taller. El
programes estan
oberts al llarg de tot
l’any. Així es
rendabilitza al màxim
el recurs ja que quan
una plaça queda lliure,
immediatament torna
a estar coberta per un
jove en llista d’espera.
Durant el curs, la
mitjana d’insercions
dels tallers una
vegada acabada la
formació i les
pràctiques en
empreses ha estat
d’un 52%, en algun
taller s’ha arribat al
80%

2.2.3- CENTRE D’ACCIÓ SOCIAL DE SA INDIOTERIA
El Centre d’Acció Social es troba situat al carrer Nou, 49 del barri de Sa Indioteria. Des d’aquest centre es
gestionen els ajuts dirigit a la població del barri i també hi treballa el grup d’acció social de la barriada. També es
desenvolupa un programa d’atenció primària en col·laboració amb els serveis socials de l’Ajuntament de Palma i de
Càritas Les principals activitats d’aquest servei són:
SERVEI
Atenció
individual a la
gent gran i
malalts

BREU DESCRIPCIÓ
Es desenvolupen accions de suport i
acompanyaments a aquest col·lectiu
mitjançant un grup de voluntaris/àries
del grup d’acció social de la Parròquia
de sant Josep del Terme

PERSONES
ATESES

45 persones

ALTRES DADES D’INTERÈS
Les persones voluntàries involucrades
en la realització d’aquest servei foren:
Any 2011 – 15 voluntaris
Any 2012 – 13 voluntaris
Any 2013 – 14 voluntaris
Any 2014 – 12 voluntaris
Any 2015 – 12 voluntaris
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Un professional de la Cooperativa
Jovent en col·laboració amb el grup de
voluntaris del Grup d’Acció Social de
Bancs d’aliments
Parròquia de sant Josep del Terme
i roba: Banc
gestionen prestacions d’ajudes
solidari del Grup
econòmiques puntuals per a pagaments
d’Acció Social,
imminents que en cas contrari poden
Banc d’Aliments
dur a situacions de risc, tres Bancs
de Càritas,
d’aliments d’urgències fins que es pot
Aliments en
concretar un procés estable amb les
Xarxa de
famílies que ho demanen
l’Ajuntament de
El Centre és un dels punts d’oferta
Palma
d’aquest programa d’aliments promogut
per la Regidoria de Benestar Social i
Participació Ciutadana

Durant el període 2015 s’han donat
aliments de manera específica als
usuaris que esperen cita amb els
Serveis Socials de L’Ajuntament o de
Càritas.
88 famílies
Jovent ha apostat per gestionar el
308 persones banc d’aliments, convertint així l’entitat
en una referent per a tots els
col·lectius amb factors de vulnerabilitat
i ha permès oferir-los altres serveis de
la pròpia entitat. Això ha fet que s’ha
convertit en una forma de captació
activa de persones usuàries

Anualment es promou aquesta
Campanyes
campanya abans de Nadal en tot el
solidàries de
barri de sa Indioteria i es defineix un
recollida de
col·lectiu específic al qual anirà adreçat
diners i joguines
tot el que es reculli

S/D

Es comença la campanya en el mes
de novembre, amb reunions de
preparació per part del grup d’acció
social, de la parròquia i del club
d’esplai. Es duu a terme una
campanya publicitària a nivell de barri
on s’explica el destí del que
s’aconsegueixi a la campanya.

2.2.4- SA MIDONERIA. CASAL DE BARRI JOVENT
En el centre Sa Midoneria. Casal de Barri Jovent, el camí de Na Cerdana 17, del barri de sa Indioteria es
gestionen dues grans línies d’actuació; per una banda un programa d’acompanyament a l’ocupació per a persones
adultes i per altra un programes d’atenció a infància i família en col·laboració amb les escoles i instituts dels barri i
serveis socials.. Les principals activitats d’aquest servei són:

SERVEI

Mediació amb
persones
usuàries,
acolliment i
centralització de
demandes
socials

BREU DESCRIPCIÓ
a) Informació i acollida: El Casal de
barri sa Midoneria ha realitzat
tasques d’atenció directa (resolució
de demandes urgents). A partir del
mes de setembre també s’ha realitzat
atenció directa a les famílies.
b) Inscripció i gestió de places: Per
tal de començar un procés
d’orientació, de recerca de feina, de
formació o d’inscripció del col·lectiu
d’Infància i Joventut en activitats d’oci
i temps lliure...
c) Entrevista i recollida de dades:
Confirmació confirmar la seva
demanda i la decisió pressa per cada
persona en la iniciació d’un procés en
el centre.
d) Derivació externa: S’ha seguit
mantenint el contacte i la coordinació
amb altres centres i serveis de la

PERSONES
ATESES

ALTRES DADES D’INTERÈS

265

En total, durant l’any 2015 un total de
265 els usuaris que han passat pel
Centre Cívic sa Midoneria i han
expressat les seves demandes: 75
usuaris (famílies) d’atenció per a la
família (atenció psicopedagògica,
reforç educatiu, activitats de temps
lliure, tallers per a mares i pares,...),
23 usuaris del col·lectiu de gent gran
al qui se visita periòdicament, 25
persones voluntàries (tant del grup
d’acció social de la parròquia com
donant classe a nins i nines o a
persones majors), 31 usuaris
(famílies) que han realitzat algun tipus
de demanda al grup d’acció social,
especialment per a la Treballadora
Social de Càritas, 50 usuaris que han
realitzat demandes d’orientació
laboral, molts d’ells són pares i mares
dels nins i nines que han realitzat
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barriada com la Plataforma d’Entitats,
l’Associació Jovent – Segle XXI,
Associacions de Pares i Mares, els
mestres dels col·legis i instituts
propers, i també de Palma: Serveis
Socials Centrals, Centre Municipal de
Serveis Socials Sector Est, Institut de
la dona, Sarquavitae, Càritas, Policia
de Barri...

Activitats de
coordinació i
seguiment amb
Serveis Socials
Municipals,
Càritas i altres
entitats

Aquesta és una de els tasques més
importants dels professionals que
treballen en el casal de barri.
Principalment es parla de casos que es
duen de forma conjunta (directament i
indirectament) amb els serveis socials,
Càritas y altres entiats de la zona
(pestres, serveis de salut, etc). Es fa
una valoració conjunta de situacions
Intercanvi d’informació Coordinació i
seguiment projectes comunitaris
a)
b)

Suport individual
per a col·lectius
específics

c)

d)
e)

Coordinació i col·laboració amb els
Serveis Socials per a establir els
plans d’actuació i seguiment
Espais d’orientació i d’atenció
psicoterapèutica individual o en
petit grup
Ajudes individuals (recerca de
vivenda, menjar, escola, treball...),
acompanyaments per a gestions
puntuals, problemes mèdics, etc i
ajuts per a tramitacions de papers.
Coordinació i gestió d’activitats per
a la integració en el barri.
Visites a domicili i petites
col·laboracions amb voluntariat del
grup d’Acció social de la
Parròquia.

Es fa una intervenció integral amb
infants i famílies a través de reforç
escolar, atenció psicològica, educació
CaixaProinfància no formal i temps lliure (com a centre
obert) a més d’ajuts per a alimentació
infantil, equipament escolar, ulleres i
audiòfons
Aprendre junts, Escola per a mares-pares amb els seus
créixer en família fills tots els divendres de 17 h. a 18,30
(Caixa
h. per a pares/mares de nins entre 4 i
Proinfància)
10 anys

98

171 persones
ateses

142 nins i
nines.
94 famílies
(curs 8, 201415)

demandes per a les famílies i 61
usuaris de CMSS Est que han anat
recollint durant l’any aliments els
divendres de manera quinzenal,
donant servici indirectament a 218
usuaris, tots ells de les barriades del
CMSS Sector Est. No es compten els
nins i nines com a usuaris, sinó que
els posem apart dins dels projectes: el
total de nins i nines es de 142
Aquest servei està obert a totes
aquelles persones o famílies amb les
quals s’inicia un procés en el CSI
Jovent, ja sigui amb els infants o
d’orientació laboral, de família,
d’atenció primària, etc. A part d’un
suport individual se realitza un
seguiment d’aquelles accions en les
quals ha iniciat el procés. Si tenen
expedient obert a Serveis Socials, ens
coordinam amb ells per tal de definir
estratègies.

40 nins i nines atesos, 38 mares de
famílies monoparentals i a 8 famílies,
4 tramitacions de treball a persones
del col·lectiu immigrant, 14
tramitacions a persones del col·lectiu
dona, ajudes puntuals en aliments i
roba: 12 ajudes de menjar i 4 ajudes
puntuals de roba a famílies. 28
persones en recerca de feina. 23
persones majors.

Aquest 2 programes reben el suport
de l’Obra Social “la Caixa”; tenen com
a objectiu trencar el cercle de la
transmissió de la pobresa de pares a
fills garantint l’accés a oportunitats
educatives de qualitat.

15 famílies.
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2.2.5.- PROJECTES EDUCATIUS I SOCIOCULTURALS DE BARRI
Barri de sa Indioteria
SERVEI
Plataforma
d’entitats del
Barri de sa
Indioteria

BREU DESCRIPCIÓ

ALTRES DADES
D’INTERÈS
La plataforma d’entitat
del barri engloba a 17
entitats que
corresponen més o
menys a un total de
2400 persones.

PERSONES ATESES

participam en projectes conjunts de
dinamització sociocultural (diades, tallers,
festes del barri...) i cedim instal·lacions a
diferents col·lectius (persones usuàries de
serveis socials, associació de veïnats...)

Sense dades

Barri de son Gibert
SERVEI

BREU DESCRIPCIÓ

ALTRES DADES
D’INTERÈS

PERSONES ATESES

participam en projectes conjunts de
dinamització sociocultural (diades, tallers,
festes del barri...) i cedim instal·lacions a
diferents col·lectius (persones usuàries de
serveis socials, associació de veïnats...)
En el marc del programa estatal de Red
Conecta, adreçada a tots els col·lectius del
barri. Es fan petits grups de formació
Aula informàtica:
específica, segons el nivell de cadascú
Col·laboració
entre entitats de
barri:

-.

65

El perfil de persones
usuàries fou divers:
joves, grups de
Deixalles, veïns de son
Gibert, grups derivats pel
CMSS Est, etc.

2.2.6.- PROJECTES EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS
AL llarg del 2015 la cooperativa Jovent desenvolupà projectes amb 8 xarxes d’entitats
SERVEI

BREU DESCRIPCIÓ

Es desenvolupen projectes de caràcter comunitari i
local. Club d’esplai Jovent, Granja Escola Jovent,
Parròquia de sant Josep del Terme, i l’Associació de
Gent Gran de sa Indioteria,
EAPN-Ib. Xarxa Desenvolupa accions de caràcter autonòmic, estatal i
per a la Inclusió europeu per promoure polítiques d'inclusió social.
Social.
Amb el Grup de Recerca en Educació i Ciutadania es
desenvolupen estudis i projectes de recerca i millora per
Universitat de
a col·lectius de joves amb baix nivell educatiu, es
les Illes Balears
promouen jornades i participació en programes
(U.I.B.).
europeus i es col·labora per a pràctiques d’alumnes
universitaris.
Projectes de caràcter local vinculats a un programa
estatal. Les accions responen a la voluntat de millorar la
insertabilitat d'aquells joves entre 16 i 24 anys, que han
Xarxa Coraje;
fracassat dins del sistema educatiu formal, que estan en
situació d'atur o cerquen la seva primera feina, que
provenen de famílies o ambients desestructurats, etc.
Associació
Jovent Segle
XXI.

Nombre
d’entitats
en Xarxa

ALTRES DADES D’INTERÈS

5

S’atenen anualment a més de 1000
usuaris

27

EAPN és una entitat amb capacitat
per interlocutar activament amb les
administracions públiques

2

La col·laboració es dur a terme des
de 1999 i aporta una gran qualitat als
programes de Jovent

5

EN el marc d’aquest programa
Jovent atengué a 249 joves amb un
itinerari d’inserció sociolaboral.
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Programa
d’Inserció
sociolaboral
amb Fud.LA
Caixa

Programa
Incorpora i
Reincorpora

Es va promoure un projecte de Responsabilitat Social
Corporativa adreçada a la inserció laboral de joves amb
diferents factors de vulnerabilitat en el marc d'un treball
en xarxa entre 4 entitats que treballen en el territori de
sa Indioteria i que pertànyen a l’Associació Jovent, i un
gran organisme empresarial, ASIMA, una associació
d'industrials que aglutina 1200 empreses, posant en
valor la implicació de l'empresariat amb el territori on
actua (barri de sa Indioteria)

Xarxa d'inserció laboral amb altres entitats socials
vinculada a la Fundació La Caixa. La finalitat és facilitar
processos d'integració laboral i de formació potenciant
de manera directa la capacitat d'inserció de les
organitzacions socials adherides al programa i contribuir
a la sensibilització i la recerca d'oportunitats d'inserció
de persones en risc d'exclusió social

5
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El projecte permeté cobrir diversos
objectius: 17 joves varen trobar lloc
per a poder fer pràctiques formatives
en empreses del quals n’hi va haver
4 que quedaren contractats i altres
seguiren un procés de recerca activa
de feina. Per altra banda, es va
publicar un catàleg d'iniciatives
solidàries per als empresaris i 36
empreses
concretaren
un
Apadrinament Solidari a projectes
d’entitats de l’Assoc. Jovent.
El model consisteix en la Creació
d'una xarxa d'inserció laboral en
col·laboració amb les entitats socials
adherides mitjançant convenis de
col·laboració per zones (grups
INCORPORA), que oferixen i
gestionen
el
programa
als
beneficiaris (usuaris i empresaris) a
través dels insertors laborals

Macroprograma de Fundació La Caixa arreu de l’estat
Persones ateses a Balears
espanyol d’intervenció integral amb nins i nines amb
Programa
24 entitats
(curs 6è)
dificultats. S’ofereixen ajudes en bens (roba,
ProInfància:
a Balears Núm. Total de famílies ateses: 1.445
alimentació, ulleres) i serveis (reforç escolar, colònies i
Núm. Total de nins atesos: 2.346.
campaments d’estiu, tallers socioeducatius...
La Coop. Jovent compta amb 2 aules informàtiques per
Respon al nombre de telecentres en
Xarxa Connecta de lluita contra la bretxa digital en el marc d’aquest gran
64
tot l’estat espanyol
programa estatal
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DOSSIER FOTOGRÀFIC

Curs d’electricitat

Aula informàtica

Curs de soldadura

Curs d’electricitat

Formació bàsica

Taller de manteniment d’embarcacions

Taller de mecànica

Mòdul d’assaig professional

Mòdul d’assaig professional

Taller de manteniment d’embarcacions

Visita aula de la mar

Taller de soldadura
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Taller de carrosseria

Taller de carrosseria

Taller de carrosseria

Torrada Sant Antoni

Estirada de corda – Sant Antoni

Rompre olla – Sant Antoni

Escola d’estiu sa Midoneria

Escola d’estiu sa Midoneria
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Escola d’estiu

Taller de cuina

Escola de pares i mares

Taller de brodat

Suport escolar

Acollida – Sa Midoneria
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QUÈ DIUEN LES NOSTRES PERSONES USUÀRIES?

Laura Guindal Pérez – Curso carrocería del automóvil
Venir al Centre Jovent me ha servido para aprender un oficio que me gusta de verdad. Me encanta la manera
de enseñar que tienen en el Centre Jovent. También he aprendido a trabajar en equipo, a pensar como futuro
trabajador y hacer el trabajo bien hecho por el gusto de hacerlo. Recomiendo a los chicos y chicas que
vengan al Centre Jovent que como yo no quieren estudiar, aquí tienen muchas más opciones.
Rafael Teijeiro Moya – Curso mecánica de la automoción
Al venir al Centre Jovent he aprendido mucho sobre coches, a trabajar en equipo y tener cada día más
motivación. Los profesores explican muy bien y hay mucha más práctica que teoría y así se aprende mucho
más.
José Ramón López Valiño – Curso mecánica de la automoción
He venido al Centre a aprender mecánica de forma clara y limpia pero sobre todo he aprendido a exigirme
más a mí mismo y a hacer las cosas de manera correcta. Los jóvenes que quieren iniciarse en un oficio tienen
una buena opción en el Centre Jovent, aquí tienen una oportunidad difícil de encontrar en otros centros.
Roberto Heredia Muñoz – Curso mecánica de la automoción
En el Centre Jovent he aprendido un oficio. Me ha gustado también el buen ambiente que hay y el buen rollo
entre alumnos y profesores. Además de arreglar coches, también he aprendido a trabajar en equipo.
Mario Ovando Cuevas Novas – Curso de soldadura
Venir al Centre Jovent me ha servido para aprender el oficio de soldador y aprender muchas cosas que no
sabía. Creo que he aprendido el oficio bastante bien gracias a los formadores. Entre otras cosas he aprendido
a hacer candelabros, mesas, marcos, ventanas y puertas, soldar con electrodo, preparar piezas, etc. Ha
valido la pena.
Antonio Soler López – Curso de soldadura
Aprender un oficio y superar mi timidez son dos de las cosas que he aprendido en el Centre Jovent. Creo que
me manejo con soltura en el oficio de soldadura, conozco las técnicas y las herramientas. Recomiendo el
Centre Jovent por el trato que reciben los alumnos y porque es un servicio gratuito.
Manuel Valle Calvín – Curso de soldadura
En el Centre Jovent he aprendido a respetar, atender, escuchar, pensar, trabajar en equipo pero también a
trabajar solo. He aprendido mucho más de lo que esperaba. El Centre Jovent es un lugar ideal para aquellas
personas interesadas en aprender porque te enseñan muchas más cosas de las que puedes aprender en
otros centros.
Iván Garzón Sotos – Curso carrocería del automóvil
Recomendaría a los jóvenes que vinieran al Centre Jovent ya que aquí puedes aprender un curso. En mi
caso, yo he aprendido chapa. Me ha gustado el material que empleamos y el buen ambiente que hay entre
los educadores y alumnos. Si tienes ganas de aprender un oficio, el Centre Jovent es el lugar recomendado.
Yo he aprendido mucho y creo que me servirá para encontrar un trabajo.
Zouhir Boualca y Ismail El Hammadi - Curso carrocería del automóvil
En el curso hemos aprendido mecanizado básico, a fabricar piezas como tuerca y tonillo, desmontar y montar
los elementos amovibles del vehículo (sección delantera, central y trasera), también hemos aprendido a sacar
golpes menores y dejar el coche a punto para pintar. Hemos acabado el curso con muy buenas notas y ahora
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esperamos encontrar una empresa para trabajar y continuar nuestra formación. Todo ello gracias al Centre
Jovent.
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