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PRESENTACIÓ

La municipalització de les polítiques de joventut és un objectiu prioritari del Pla Estratègic de
Joventut 2001-2004 del Govern de les Illes Balears. Que siguin les administracions més
pròximes als ciutadans, els ajuntaments, les que duguin a terme la majoria de les actuacions
públiques adreçades als joves és un element  fonamental a l’hora d’implementar la política
autonòmica. L’estudi que teniu en les vostres mans 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. 

Com es reflexa a l’estudi, la majoria d’àrees de gestió municipal en temes de joventut són
relativament “joves”, donat que la majoria es van crear després de les eleccions municipals
de 1999. És a dir, abans eren molts els ajuntaments que no tenien cap responsable en
polítiques per a joves. Una vegada superat aquest estat, queda clar que hi ha d’haver per
part de totes les institucions una voluntat d’estimular i impulsar les polítiques juvenils en els
seus diferents àmbits.  Tradicionalment les polítiques adreçades als joves no han gaudit de
grans recursos econòmics i tècnics, si les comparem amb altres àrees de gestió. Per tant, és
necessari atorgar des de les distintes administracions un paper central i prioritari a aquestes
polítiques.

Igual que passa en altres llocs, la realitat de les persones joves de les Illes Balears està
condicionada per la situació social i econòmica del moment. Ens trobem en un món que
canvia molt ràpidament i cada vegada més globalitzat culturalment i econòmicament.  Així,
els que estam a les institucions ens trobem que en la necessitat d´un nou estil de fer política
per a la gent jove, molt més dificultós i a la vegada engrescador, que ha de partir de la
convicció que els joves són capaços de dur a terme els seus propis projectes, que no
entengui el jove simplement com usuari de l’administració sinó com un ciutadà amb qui
cooperar. L´oferta d´oci i de serveis no pot ser l’única resposta, ni tan sols la principal, a la
realitat social de les persones joves.  Per tant, s´ha de  donar resposta a   les noves realitats
negatives que pateixen els joves, i,  a la vegada,  impulsar tots els valors afirmatius que fan
que el jove participi i es responsabilitzi. Els municipis donada la seva proximitat als joves i el
seu millor coneixement de les seves realitats hauran de jugar un paper fonamental en
aquest sentit. El desenvolupament futur de les Balears depèn en bona part de les polítiques
de joventut que es duguin a terme en el present. 

Fernanda Caro Blanco

Consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
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1- INTRODUCCIÓ

La Fundació Ferrer i Guàrdia realitza des de fa més de deu anys estudis sobre la joventut.
En particular, hem desenvolupat recerques especialment en els àmbits de la participació
ciutadana, l'associacionisme, el treball, la formació o l'anàlisi de polítiques públiques.

La joventut és un col·lectiu que mereix una especial atenció per part de les administracions
públiques atès el seu caràcter estratègic en el desenvolupament de la societat. Els joves
d'avui seran els adults de demà i, per tant, les condicions d'accés dels joves a la vida adulta
determinaran en bona part les característiques i les necessitats futures de la societat. Hi
podríem trobar multitud d'exemples: les dificultats per obtenir autonomia econòmica per part
dels joves i l'allargament dels itineraris formatius formals ha produït un increment significatiu
de l'edat mitjana d'emancipació familiar entre els joves. Això provoca, per exemple, un
considerable retard en l'edat de tenir el primer fill i redueix les expectatives de natalitat.
D'aquesta manera s'incrementa l'envelliment estructural de la població i això, al seu torn,
produeix un conjunt de noves necessitats socials. Un altre exemple: l'abstencionisme
electoral s'ha incrementat entre els joves i la participació dels joves en partits polítics és
cada vegada més petita. Això és probablement una conseqüència de múltiples factors però,
sigui com sigui, constitueix una amenaça de futur per al bon funcionament de la democràcia.
Si l'esperit de participació social no es fomenta entre els joves, la societat esdevé molt més
vulnerable a possibles manipulacions i abusos de poder.

Per tant, és necessari que l'administració pública desenvolupi serveis i programes que
permetin millorar la qualitat de vida dels joves, entenent que les intervencions en el món dels
joves constitueixen inversions en el capital humà i social d'una societat.

Els joves necessiten informació per poder triar millor el seu futur, necessiten formació per tal
de garantir la seva autonomia, necessiten assessorament, suport i comprensió. Les
polítiques de joventut han de facilitar als joves l'accés al treball i a l'habitatge, procurar evitar
les situacions de marginació social, minimitzar les situacions de risc per a la salut (accidents
de trànsit, consum de drogues, etc.) i, alhora, oferir espais de sociabilitat, participació i
aprofitament del lleure.

Les administracions públiques han desenvolupat una tasca molt important per satisfer
aquestes necessitats, tot i que, sovint, els mateixos joves no arriben a conèixer tot el ventall
de possibilitats que es deriven dels programes i polítiques de joventut. De fet, fins i tot dins
d'un mateix territori les diferents administracions desconeixen les actuacions que s'estan
duent a terme i desaprofiten les oportunitats de crear sinergies i gestionar projectes
conjunts.
 
Consegüentment, és necessari tenir un més alt coneixement dels diferents serveis i
equipaments adreçats als joves per les diferents administracions i, especialment, en el nivell
més proper als ciutadans: els ajuntaments. Un coneixement exhaustiu de les polítiques
municipals de joventut ens pot permetre millorar l'eficàcia i l'eficiència dels diferents
programes d'actuació, i ens pot servir alhora per identificar quines són les principals
necessitats o mancances que encara quedarien per resoldre.

En aquesta necessitat s’emmarca l’estudi que ara us presentem. El coneixement de la
realitat és un pas previ ineludible que hauria de precedir qualsevol projecte d’incidència en la
societat. Si bé és cert que sovint les decisions polítiques es prenen sobre la base d’un cert
coneixement intuïtiu, entenem que disposar d’una diagnosi acurada de la realitat augmenta
considerablement la qualitat i la idoneïtat de les decisions.
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Les mateixes característiques demogràfiques, territorials i administratives de les Illes Balears
provoquen l’existència de multitud de nuclis urbans amb una població relativament reduïda.
Al marge de la gran ciutat de Palma de Mallorca (on viuen dos de cada cinc persones de les
Balears), no hi ha a les Illes cap ciutat que superi la xifra de 40.000 habitants. Tan sols n’hi
ha 9 que superen els 20.000 i 8 que estiguin entre 10.000 i 20.000. La resta (el 74% del
total) compten amb menys de 10.000 ciutadans. Tanmateix, en totes hi ha joves. Uns joves
que comparteixen unes necessitats similars, malgrat que sovint la insuficient estructura
política i administrativa d’aquests municipis fa inviable l’aplicació de polítiques específiques
adreçades a ells.

La voluntat de potenciar i endreçar les polítiques de joventut propicia que a finals de l'any
2000 la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Benestar del Govern de les Illes
Balears impulsi la redacció del Pla Jove 2001-2004. Aquest document sintetitzava la voluntat
de donar més protagonisme a les polítiques de joventut, entenent-les com un dels eixos
bàsics per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Al mateix temps, la DG de Joventut va
promoure l'ordenació de les accions adreçades als joves des de totes les conselleries del
Govern de les Illes Balears. Aquesta mesura, a més de facilitar la visualització de totes les
polítiques de joventut desenvolupades per aquesta institució, permetia coordinar esforços i
promoure la coherència dels programes i serveis a l'entorn del "Pla Jove". Recuperar el
sentit transversal de les polítiques de joventut i mantenir la centralitat de la direcció política
des de la DGJ eren les conseqüències lògiques de considerar el jove de forma integral, com
un ciutadà de ple dret que és susceptible de rebre suport des de les diferents àrees de
govern.

Paral·lelament es va considerar la idoneïtat de traslladar aquesta inquietud per a la
coordinació a la resta d'institucions polítiques de les Illes, atès que tant els ajuntaments com
els consells insulars també desenvolupen polítiques de joventut. Per tant, per millorar la
coordinació es feia necessari augmentar el coneixement de les polítiques de joventut
desenvolupades per aquestes institucions. Elaborar un inventari de les accions adreçades
als joves en l’àmbit municipal podria esdevenir, per tant, una eina d'una gran utilitat, no
només pel fet d'oferir una panoràmica general de les polítiques de joventut desenvolupades
a les Illes, sinó com una condició necessària per promoure la coordinació i l'enriquiment
mutu. Tradicionalment les regidories de joventut no han comptat amb grans recursos
econòmics i tècnics i, per tant, han hagut de desenvolupar iniciatives creatives i, en molts
casos, aquestes han partit del treball conjunt entre diferents administracions.

L'estudi que ara us presentem pretén facilitar tots aquests processos mitjançant dues grans
tasques. D’una banda, ampliant el coneixement dels trets principals de la joventut a les Illes
Balears: quants joves hi ha, on viuen, què estudien, on treballen, quines són les seves
principals necessitats, etc. De l'altra, recollint informació sobre les polítiques de joventut que
es porten a terme localment i, a més, realitzant una anàlisi de les expectatives de
coordinació i de la percepció de les necessitats, oportunitats i reptes que, en matèria de
joventut, es plantegen en l’àmbit polític i tècnic dins les administracions locals.

Aquesta recerca va ser encarregada a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia per la Direcció
General de Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
Volem aprofitar l'avinentesa per agrair la seva confiança i el seu suport. 
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2 - OBJECTIUS

La finalitat bàsica de la nostra recerca és, com dèiem, proporcionar un instrument útil que
permeti als responsables de dissenyar i implementar les polítiques de joventut a les Illes
Balears i poder desenvolupar la seva feina amb un millor coneixement tant de les
necessitats específiques dels joves com dels recursos públics dels quals disposa. 

De forma específica, els objectius que pretenem assolir són els següents:

- Elaborar una diagnosi demogràfica i social de les principals característiques de la
joventut de les Balears, fent especial esment a les variables relacionades amb la
distribució territorial dels joves, l'educació, el treball i l'accés a l'habitatge.

- Recollir i sistematitzar dades sobre l’existència d'estructures polítiques i tècniques en
l’àmbit municipal, així com dels programes que s'adrecen als joves i les principals línies
d'actuació en polítiques de joventut.

- Analitzar les expectatives dels municipis entorn de les necessitats dels joves, les
prioritats dels equips de govern i la coordinació amb altres administracions.

3 - METODOLOGIA i ESTRUCTURA

D'acord amb els objectius plantejats, l'estudi s’estructura en dues parts ben diferenciades.
D’una banda, la primera part la constitueix una anàlisi sociològica dels joves en què
s’estudien aspectes com la població, la formació, el treball i l’habitatge. Per a la realització
d’aquesta, s’ha portat a terme una acurada recerca bibliogràfica i documental. 

La segona part de l'estudi la conforma l'anàlisi específica de les polítiques de joventut que es
desenvolupen en l’àmbit municipal. Per recollir tota la informació necessària vam considerar
la conveniència de dissenyar un qüestionari semitancat. El qüestionari es va adreçar als
responsables de joventut dels 67 municipis de les Illes, prioritzant la resposta dels 50
municipis que segons el Padró Municipal d’Habitants del 2001 compten amb una població
superior als dos mil habitants.

Per facilitar la tasca de presentació dels objectius i l’objecte de l’estudi es va decidir que el
primer contacte amb els ajuntaments es fes per carta. Aquesta carta, que es va confeccionar
conjuntament amb la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears, es va
enviar dins la primera quinzena de novembre del 2001 i s'adreçava als responsables polítics
de joventut dels diferents ajuntaments i dels consells insulars. A partir d’aquest moment una
professional de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia encarregada de portar a terme el treball de camp es va posar en contacte
telefònic amb els ajuntaments amb l’objectiu d’identificar i localitzar els interlocutors més
adients per exposar-los el projecte i concretar una reunió. Aquesta tasca fou més
complicada com més petit era el municipi, ja que aquests tenen una estructura tècnica i
administrativa més feble i els regidors, en la majoria dels casos, no tenen una dedicació
exclusiva a les seves tasques polítiques. En la confecció del calendari de visites es va tenir
en compte la disponibilitat dels regidors i es va adaptar l’horari de les reunions a aquesta
disponibilitat. En alguns casos els regidors van decidir designar un tècnic per emplenar el
qüestionari. En altres ocasions les entrevistes s’han fet conjuntament amb el regidor i el
tècnic, cosa que ha enriquit molt les respostes i ha permès tenir una doble perspectiva de la
realitat juvenil del municipi. Per fer les entrevistes la persona encarregada de desenvolupar
el treball de camp es va desplaçar en tots els casos als municipis i les trobades es varen fer
a les oficines municipals dels diferents ajuntaments.
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Finalment, els municipis que han col·laborat han estat 51 (49 dels quals tenen més de dos
mil habitants). Considerem que el nivell de respostes, un 98% dels municipis prioritzats, ha
estat un èxit. A més, també es va recollir informació de tots els consells insulars.

Cal dir que el treball de camp amb els ajuntaments ens ha permès recollir multitud de
publicacions, projectes i memòries de serveis municipals, fulletons informatius i guies de
recursos.

La relació del conjunt de municipis que van respondre satisfactòriament a la nostra sol·licitud
d'informació es presenten a la taula 0.

Taula 0. Municipis que han aportat informació

Municipi Habitants Municipi Habitants
1 Palma de Mallorca 346.720 27 Es Castell 6.681
2 Calvià 38.841 28 Muro 6.359
3 Eivissa 34.779 29 Artà 6.228
4 Manacor 31.575 30 Binissalem 5.424
5 Llucmajor 24.750 31 Sta. Maria del Camí 4.937
6 Maó 23.993 32 Bunyola 4.910
7 Sta. Eulàlia des Riu 23.755 33 Lloseta 4.736
8 Ciutadella 23.706 34 St. Lluís 4.626
9 Inca 23.361 35 St. de Labritja 4.401

10 Marratxí 22.275 36 Porreres 4.363
11 Sant Antoni de Portmany 16.209 37 Ferreries 4.134
12 Felanitx 15.533 38 Alaró 4.121
13 Sant Josep de sa Talaia 15.190 39 Esporles 4.182
14 Pollença 14.647 40 Ses Salines 3.478
15 Alcúdia 12.942 41 Es Mercadal 3.268
16 Sóller 11.705 42 Selva 2.975
17 Sa Pobla 10.736 43 Sineu 2.789
18 Son Servera 10.179 44 Petra 2.634
19 Santanyí 9.405 45 Vilafranca de Bonany 2.431
20 Andratx 9.034 46 Montuïri 2.406
21 Capdepera 8.672 47 Consell 2.403
22 Sta. Margalida 8.306 48 Campanet 2.366
23 Alaior 7.684 49 Sencelles 2.214
24 Campos 7.132 50 Es Migjorn Gran 1.204
25 Formentera 6.875 51 Banyalbufar 534
26 St. Llorenç des Cardassar 6.692

El processament de totes les dades recollides mitjançant els qüestionaris s’ha realitzat amb
un programa de tractament de dades estadístiques.

Mitjançant el qüestionari s'han recollit dades sobre els següents àmbits:

- Dades genèriques del municipi.
- Estructura política de joventut.
- Estructura tècnica de joventut.
- Línies d'actuació en matèria de joventut

- Informació assessorament
- Associacionisme, participació i lleure.
- Habitatge.
- Salut i consum.
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- Esports i cultura.
- Turisme.
- Ocupació i treball.
- Serveis socials.

- Necessitats, mancances i problemes.

Finalment, volem aprofitar per posar de manifest la bona disposició de la majoria de regidors
i tècnics per rebre’ns i atendre’ns i per posar a la nostra disposició tot el material de què
disposaven, així com l’interès demostrat pel contingut i les conclusions de l’estudi.
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4- ELS JOVES DE LES ILLES BALEARS

En aquesta primera part del nostre estudi volem realitzar una aproximació a les principals
característiques de la joventut de les Illes Balears. Per fer-ho, hem consultat diverses fonts
estadístiques i hem processat informació en relació a les seves especificitats demogràfiques,
l'educació, el treball i l'habitatge. Aquests són probablement els quatre factors més
determinants de la condició juvenil i sobre els quals existeix una informació més acurada i
estructurada. Altres fenòmens relacionats habitualment amb la joventut, com les seves
expressions culturals, l'ús del temps lliure o els hàbits relacionats amb la salut, estan
probablement lligats a aquests quatre aspectes.

4.1- POBLACIÓ

4.1.1- Població total 

Segons el Padró Municipal d'Habitants de l'1 de gener de 2001, a les Illes Balears hi viuen
878.627 persones. El nombre d'habitants s'ha incrementat ininterrompudament des de
començaments de segle, i únicament es produeix un biaix en funció de la utilització de
diferents fonts. Tal com acostuma a passar en les poblacions que experimenten un
creixement demogràfic continu o que es troben sotmeses a forts fluxos migratoris, les xifres
del Padró Municipal d'Habitants són més elevades que les del Cens de Població i
Habitatges. Aquestes diferències es poden explicar per factors derivats de les especificitats
de cada tipus de registre, tot i que, en qualsevol cas, ens interessa subratllar que la
població, tant si ens fixem en els Padrons com si ho fem en els Censos, no ha deixat de
créixer. En espera de conèixer la correcció que es pugui derivar de les dades del Cens
efectuat el 2001 (que es publicaran a finals del 2002), l'evolució de les dades oficials de
població és la següent:

Gràfic 1: Evolució de la població (1985-2001)

(*La població de 1997 és una estimació l’1 de juliol)

De fet, el creixement experimentat se situa fins i tot per sobre de les estimacions realitzades
per l'Institut Nacional d'Estadística, que, sobre la base del Cens de Població del 1991,
considerava que la població de les Illes el 2001 seria de 820.000 persones (un 7% per sota
de la població real) i que el 2005 s'arribaria als 885.000 habitants (que és gairebé la mateixa
població que es registra en l'actualitat).
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Aquest creixement s'explica bàsicament per l'increment de l'arribada d'immigrants a les Illes,
ja que el creixement vegetatiu dels darrers anys se situa en tan sols 1.400 persones per any
(van ser 1.230 el 1998; 1.430 el 1999, i 1.413 el 2000). En canvi, l'augment de la població
immigrada ha estat molt significatiu. L'any 1995 el balanç migratori, excloent la migració
interna, va ser de 5.416 persones. Quatre anys més tard, el 1999, aquesta xifra havia
augmentat fins a 14.941 (gairebé un 300%). La majoria d'aquesta migració prové de l'Estat
espanyol, tot i que, mentre que la migració de la Península s'ha incrementat en els darrers
cinc anys un 230%, en el cas de la migració provinent de països estrangers s'ha multiplicat
per sis. Per tant, observem un augment molt significatiu de la immigració estrangera.

Taula 1: Evolució de la població immigrant segon origen (1995-1999)

Índex 1995=100
Any Altres CA Estrangers Total Balears Altres CA Estrangers
1995 4.749 667 5.416 100,0 100,0
1996 3.953 812 4.765 83,2 121,7
1997 5.845 1.278 7.123 123,1 191,6
1998 9.979 3.351 13.330 210,1 502,4
1999 10.931 4.010 14.941 230,2 601,2

L'increment de la població d'origen estranger és especialment significatiu a l'illa d'Eivissa
(on, en els darrers cinc anys, s'ha multiplicat per 70), malgrat que, en nombres absoluts, el
77% dels immigrants es concentren a Mallorca (un 84% si ens fixem exclusivament en els
que provenen d'altres països).

En termes absoluts, l'origen immigrant del conjunt de la població és molt important, ja que
l'any 2000 un 36% de la població no havia nascut a les Illes. A més, aquesta població és, en
termes generals, estructuralment més jove que els residents autòctons. L'edat mitjana dels
immigrants el 1999 va ser de 30 anys, mentre que l'edat mitjana del conjunt de la població
era de gairebé 39 anys. A continuació us presentem la piràmide de població de l'any 2000
per al conjunt de les Illes Balears especificant l'origen de la població:

Gràfic 2: Piràmide de població, 2000
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Podem veure en aquesta piràmide que les generacions més nombroses en termes absoluts
són precisament les dels habitants entre 25 i 34 anys d'edat. Aquesta dada és molt
significativa, perquè es tracta de les persones que probablement es troben en el moment
clau de l'emancipació familiar. De fet, l'edat mitjana del primer matrimoni segons el PMH-
1999 és de 28,7 anys (30 per als homes i 27,4 per a les dones). Més endavant veurem
aquestes dades amb més profunditat, ja que el que ara ens interessa és subratllar que el
gran nombre de joves en edat d'emancipació produeix una demanada significativa de
serveis relacionats amb l'habitatge.

D'altra banda, la piràmide també ens mostra l'espectacular davallada dels efectius de les
generacions nascudes a partir de l'any 1975. De fet, podem veure que el nombre de
persones entre 0 i 4 anys és gairebé la meitat dels que tenen entre 25 i 29 anys d'edat.
Malgrat això, de forma similar al que ja s'està produint a la resta d'Espanya, s'espera que el
comportament reproductiu d'aquestes generacions tan poblades (les d'entre 25 i 34 anys)
faci augmentar significativament la natalitat en els anys vinents.

Si ens fixem en les dades d'estructura de la població per illes, observem que Mallorca es
troba lleugerament més envellida, atès que l'edat mitjana del conjunt de la seva població
l'any 2000 era de 39 anys, mentre que aquesta xifra seria inferior en el cas de Menorca (38,3
anys) i, especialment, a Eivissa-Formentera (37,5 anys). A continuació veurem les piràmides
d'edats de cada una de les Illes:

Gràfic 3: Piràmide de població Mallorca, 2000
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Gràfic 4: Piràmide de població Menorca, 2000

Gràfic 5: Piràmide de població Eivissa i Formentera, 2000

Les dades d'aquestes piràmides es mostren en percentatges sobre el total de la població de
cada illa per tal de poder fer comparacions entre les diferents estructures. Així, veiem que
Eivissa-Formentera té una estructura menys envellida i que Menorca destaca pel fet de tenir
un més alt percentatge de població jove (entre 20 i 34 anys). D'altra banda, veiem també
que el pes de la població estrangera és especialment significatiu a Eivissa-Formentera. Però
malgrat les petites diferències entre les Illes, totes aquestes piràmides mostren una
estructura que tendeix clarament cap a l'envelliment. De fet, l'índex d'envelliment, que
mesura la relació entre la població de 65 anys i més i la població de menys de 15 anys, ha
crescut de forma espectacular en la darrera dècada. Ho veiem en el gràfic següent:
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Gràfic 6: Evolució de l'índex d'envelliment (1991-2000)

Si ens fixem en les dades referents a cada municipi, l'envelliment de la població es concentra,
sobretot, a ciutats de Mallorca com Montuirri, Llubí, Porreres, Estellencs, Banyalbúfar, Sant
Joan, Búger i Ariany (totes amb un índex d'envelliment superior a 150, és a dir, amb 3
persones més grans de 65 anys per cada 2 de menys de 15). De fet, com veurem més
endavant, es produeix una gran concentració de joves i adults en alguns municipis concrets. A
tall d'exemple, mostrem els municipis amb una estructura d'edat més envellida i més "jove".

Taula 2: Municipis estructuralment més joves i més envellits

Municipis Edat mitjana Índex envelliment
Son Servera 35,1 39,2
Calvià 35,5 33,8
Ferreries 35,5 39,9
Marratxí 35,6 36,6
Es Castell 35,9 41,7
Alcúdia 36,1 44,6
Sant Josep 36,7 43,7
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Eivissa 36,8 49,7
Balears 38,8 67,9
Llubí 44,9 158
Montuïri 45 151,2
Maria de la Salut 45 149,7
Porreres 45,2 161,7
Banyalbufar 45,6 177,9
Sant Joan 46,3 181
Estellencs 46,6 177,6
Búger 47,1 198,4
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Ariany 49,1 250,5

Per altra banda, si bé és cert que l'estructura de la població tendeix cap a l'envelliment, hem
d’assenyalar que es tracta d'una de les comunitats autònomes estructuralment més joves de
l'Estat espanyol (només superada per Andalusia, Múrcia i les Illes Canàries, segons dades
referents a l'edat mitjana i a l'índex d'envelliment extretes del PMH-1999). Això és degut
probablement al fet que, com esmentàvem abans, les Illes Balears és la comunitat
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autònoma que ha experimentat un creixement relatiu de la població més gran en la darrera
dècada i la que compta amb una taxa de migració més alta1.

Tanmateix, convé distingir entre dos grans tipus de població immigrant d'altres nacionalitats.
D’una banda, hi ha el conjunt de població d'origen europeu que té una estructura d'edat més
aviat envellida (bàsicament alemanys, anglesos, francesos, italians i holandesos) i, d’altra
banda, tenim un creixent conjunt de població que prové de països subdesenvolupats o en vies
de desenvolupament, amb una estructura d'edat significativament més jove (majoritàriament
marroquins, argentins, cubans, colombians, filipins, xinesos i dominicans). Les condicions
generals de vida d'aquests dos grups, com podem deduir, són significativament diferents.

Com a exemple de la diferència entre ambdós tipus de migració hem elaborat la piràmide
d'edats dels països amb un nombre d'efectius més elevat a les Illes (Alemanya, Regne Unit i
Marroc). Es tracta de dades oficials del Padró Municipal d'Habitants del 2000.

Gràfic 7: Piràmide de població d'Alemanys a les IB, 2000

Gràfic 8: Piràmide de població del Regne Unit a les IB, 2000

                                                
1 Les dades comparatives de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol les hem extretes de
l'Anuari Social d'Espanya 2001 publicat per la Fundació La Caixa. Aquestes dades es poden consultar
a http://www.anuari2002.lacaixa.comunicacions.com/index.html 
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Gràfic 9: Piràmide de població de Marroc a les IB, 2000

En aquestes piràmides podem veure molt clarament que el conjunt de la població alemanya
(15.408 persones) se situa bàsicament entre els 30 i els 70 anys d'edat, amb una especial
importància dels grups entre 55 i 65 anys. Els ciutadans de nacionalitat britànica a les Illes
tenen una estructura més harmonitzada, tot i que destaquen també els grups entre 50 a 70
anys d'edat. 

En canvi, la població d'origen marroquí, és sensiblement més jove, i destaquen especialment
els homes d'entre 25 i 35 anys d'edat. També és important assenyalar que, en el cas dels
marroquins, el pes relatiu dels infants és molt superior al que es registra entre els ciutadans
amb nacionalitat alemanya o britànica.

En termes generals, aquest comportament es reprodueix entre el conjunt dels immigrants
segons el seu origen. Així, els ciutadans amb nacionalitat de països europeus, dels Estats
Units, Canadà o Austràlia tenen una estructura d'edats sensiblement més envellida que els
que tenen el seu origen en països africans, asiàtics o del centre i el sud d'Amèrica.

Taula 3: Estructura d'edats dels immigrants de nacionalitat estrangera, 
per continent d'origen, 20002

Europa Africa A. Nord A. Central A. Sud Asia Oceania
0-14 9,3 20,3 8,8 15,2 13,9 15,7 7,4
15-29 13,2 28,0 13,8 35,5 26,2 25,4 16,0
30-59 54,7 49,5 50,3 45,3 52,6 52,8 59,6
60 i + 22,8 2,2 27,1 4,0 7,3 6,1 17,0Ed

at

Total 100 100 100 100 100 100 100

De fet, l'increment de la immigració de persones provinents de països en vies de
desenvolupament ha estat espectacular en els darrers anys. Malgrat que en nombres
absoluts la presència d'europeus és encara molt superior, l'arribada a les Illes de ciutadans
provinents d'Àfrica o Amèrica Central és molt significativa, tal com es pot veure en el quadre
següent:
                                                
2 Aquestes dades, com les presentades anteriorment, fan referència als ciutadans estrangers
empadronats a les Illes. Per tant, no inclouen les persones que, malgrat que tenen origen estranger,
han aconseguit la nacionalitat espanyola.
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Taula 4: Evolució del nombre d'immigrants amb nacionalitat estrangera 
(1991-2000)

Any
1991 1996 2000

Creixement
1991-2000

Europa 12.900 24.230 39.575 307%
Àfrica 922 2.968 6.690 726%
A. del Nord 566 726 883 156%
A. Central 145 642 1.365 941%
A. del Sud 1.717 2.247 4.219 246%
Àsia 553 1.084 1.933 350%
Oceania 48 76 94 196%
Total 16.851 31.973 54.759 325%

Totes aquestes dades configuren una estructura demogràfica que, si bé tendeix clarament a
l'envelliment, es nodreix d'un important col·lectiu de joves immigrants de països no europeus
amb un gran potencial de treball i un comportament reproductiu molt més intens que el
conjunt de població autòctona. Possibilitar els mecanismes i els serveis per facilitar la
integració d'aquests joves esdevindrà probablement un dels eixos que caldrà tenir en
compte a l'hora de desenvolupar polítiques de joventut3.

4.1.2- Població jove 

Fins aquí hem analitzat el conjunt de la població de les Illes Balears. Ens fixarem ara en el
col·lectiu específic de joves. Definir la joventut ens planteja d'entrada diversos dubtes
metodològics. No entrarem ara en el debat epistemològic sobre l'essència de la joventut (ja
que hi ha diferents definicions en funció d'elements antropològics, psicològics, sociològics i
culturals) i utilitzarem el criteri clàssic de l'edat. Per tant, considerarem com a "joves" les
persones que tinguin entre 15 i 29 anys d'edat.

Seguint aquest criteri, podem dir que, segons el Padró Municipal d'Habitants de l'any 2000,
hi viuen 194.709 joves. Aquests joves representen al 23% del total de la població de les Illes.

En el punt anterior hem pogut veure la piràmide d'edats del conjunt de la població per grups
quinquennals. Per tal d'analitzar específicament el conjunt de joves reproduïm a continuació
la distribució segons el sexe i l'edat dels habitants entre 0 i 40 anys d'edat. 

                                                
3 Hem de tenir present que, a més a més, la situació irregular d'alguns immigrants d'origen extracomunitari
comporta una certa subestimació en els recomptes. És molt difícil calcular quantes persones poden estar
en situació irregular. Tanmateix, arran de la regularització extraordinària que va comportar l'entrada en
vigor de la Llei d'estrangeria (l'1 de febrer de 2000), es van registrar un total de 4.462 sol·licituds de
persones que, tot i que van poder demostrar que havien arribat a Espanya abans de l'1 de juliol de 1999,
no tenien visat d'entrada o permís de residència. En qualsevol cas, no podem saber quantes d'aquestes
gairebé 4.500 persones s'havien empadronat prèviament i, per tant, ja constaven als registres oficials de
població. L'augment de la població oficial que es pugui derivar del procés de regularització es reflectirà en
el Padró Municipal d'Habitants de 2001, les dades del qual encara no es coneixen.
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Gràfic 10: Piràmide de població de 0 a 40 anys,
 2000 (nombres absoluts)

En aquest gràfic podem veure que la davallada de la natalitat ha estat gairebé contínua des
de l'any 1975 i que, si bé considerem la joventut com els ciutadans entre 15 i 29 anys, les
diferències entre cada grup d'edat són molt importants. Així, els joves dels dos darrers anys
de la categoria (28 i 29 anys) són poc més de 30.000, mentre que els dels dos primers anys
(15 i 16 anys), són només 20.000. De fet, podem considerar que, en el supòsit que la
població es mantingués estable (amb absència de mortalitat i migració), l'any 2010 el conjunt
de joves s'haurà reduït un 25%. 

Ja hem dit anteriorment que l'envelliment demogràfic és una de les amenaces de futur que
cal considerar de forma especial. Una solució satisfactòria a aquest problema dependrà en
gran part de les polítiques de joventut que es facin en el present. No hem d'oblidar que el
conjunt de joves que habiten avui a les Illes és encara quantitativament molt important. Per
tant, proporcionar solucions als problemes d'aquests joves, facilitar-los l'accés a recursos
formatius i laborals, promoure’n l’emancipació amb qualitat, impulsant polítiques de suport a
la natalitat, esdevindran possiblement les mesures més adequades per garantir la
sostenibilitat social i demogràfica de les Illes.

Amb això volem dir que seria un error considerar que, com que les generacions de joves es
redueixen, llavors s'han de dedicar menys recursos a les polítiques de joventut. De fet, hem
de destacar la idoneïtat de desenvolupar un esforç més gran per tal d'implementar polítiques
de joventut en l’àmbit local. L'administració local és la que segurament acumula més
coneixement de la realitat juvenil del municipi i de les seves necessitats a curt i mitjà termini.
A més, el nivell local possibilita que els joves puguin participar activament en el diagnòstic
de la realitat i en la formulació d'objectius i programes.
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A continuació definirem els trets demogràfics més significatius dels joves. Hem volgut
incorporar indicadors en l’àmbit municipal per tal de facilitar el coneixement de
l’heterogeneïtat en l'estructura poblacional de totes les ciutats de les Balears.

Els joves de Mallorca

A l’illa de Mallorca hi havia empadronats l’1 de gener de 1999 un total de 150.972 joves
entre 15 i 29 anys d'edat. Aquests joves representen el 23% de la població de l'illa. En
nombres absoluts, la majoria dels joves es concentren a les ciutats més poblades (Palma,
Calvià, Manacor, Inca i Llucmajor), tot i que en nombres relatius el percentatge de joves
sobre el total de la població és superior a Ferreries, Inca, Es Castell, Marratxí, Son Cervera i
Alcúdia4. 

Taula 5: Joves entre 15 i 29 anys als municipis de Mallorca, 1999
(total absolut, percentatge de joves respecte a la població total, edat mitjana i evolució 

entre els anys 1996 i 1999)5

Total
població

Joves 
15-29

% joves
15-29

Edat
mitjana

Increment
absolut
de joves

96-99

Evolució
nombre
de joves
(Índex

96=100)

Evolució
% joves
(Índex

96=100)

BALEARS 821.820 188.983 23,00 38,8 8734 104,8 97,0
MALLORCA 658.043 150.972 22,9 39,1 7.173 105 97
 Palma de Mallorca 326.993 790.65 24,2 38,6 3.844 105,1 97,8
 Calvià 35.376 8.134 23,0 35,1 1.128 116,1 94,3
 Manacor 30.154 6.802 22,6 39,7 -156 97,8 97,3
 Llucmajor 22.811 5.197 22,8 38,5 366 107,6 96,6
 Inca 21.974 5.396 24,6 38,1 164 103,1 99,2
 Marratxí 19.451 4.752 24,4 35,5 646 115,7 96,3
 Felanitx 14.900 3.056 20,5 41,1 182 106,3 100,8
 Pollença 13.976 2.912 20,8 40,1 90 103,2 95,6
 Sóller 11.464 2.380 20,8 42,2 183 108,3 99,4
 Alcúdia 11.435 2.767 24,2 36,1 210 108,2 97,3
 Pobla (Sa) 10.188 2.159 21,2 42,5 -106 95,3 95,6
 Son Servera 9.009 2.187 24,3 35,2 566 134,9 102,9
 Andraitx 8.477 1.665 19,6 41,1 -22 98,7 94,3
 Santanyí 8.467 1.627 19,2 40,6 71 104,6 95,1
 Santa Margalida 7.493 1.704 22,7 38,5 187 112,3 101,8
 Capdepera 7.380 1.721 23,3 37,3 214 114,2 97,8
 Campos 7.040 1.431 20,3 43,5 -14 99,0 94,7
 Muro 6.174 1.269 20,6 42 -35 97,3 95,5
 Artà 6.065 1.269 20,9 41,4 -26 98,0 96,5
 S. Llorenç des Card. 5.854 1.152 19,7 41,1 67 106,2 95,8
 Binissalem 5.097 1.103 21,6 40 -31 97,3 93,2
 Santa María del Camí 4.672 949 20,3 39,9 -31 96,8 91,1
 Bunyola 4.530 982 21,7 39,4 12 101,2 96,8
 Lloseta 4.523 1048 23,2 39,2 -56 94,9 95,4

                                                
4 Les dades d’àmbit municipal es refereixen al PMH-1999, ja que són les darreres dades disponibles
que reflecteixin l'estructura per edats en l’àmbit municipal.
5 Recordem que les dades referents a 1996 corresponen al Cens de Població, i que aquest incorpora
una lleu subestimació en relació amb les dades del Padró.
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 Porreres 4.261 837 19,6 45,3 -40 95,4 94,5
 Esporles 3.875 748 19,3 39,5 30 104,2 94,3
 Alaró 3.834 719 18,8 42,6 -46 94,0 94,1
 Algaida 3.661 705 19,3 43,9 59 109,1 103,2
 Salines (Ses) 3.370 695 20,6 41,4 10 101,5 90,6
 Selva 2.909 541 18,6 42,8 -14 97,5 97,2
 Sineu 2.675 464 17,4 44,8 -43 91,5 87,9
 Petra 2.566 493 19,2 44,3 -48 91,1 92,1
 Campanet 2.333 419 18,0 43,3 -6 98,6 95,3
 Vilafranca de Bonany 2.326 413 17,8 43 -5 98,8 93,0
 Consell 2.254 501 22,2 40,7 -12 97,7 94,1
 Montuïri 2.250 407 18,1 45,2 -25 94,2 91,7
 Sencelles 2.057 375 18,2 43,8 -20 94,9 87,5
 Llubí 1.883 340 18,1 45,1 -44 88,5 89,5
 Maria de la Salut 1.800 334 18,6 45,1 -17 95,2 93,2
 Sant Joan 1.683 305 18,1 46,3 -12 96,2 94,6
 Valldemossa 1.651 321 19,4 42,2 18 105,9 97,0
 Puigpunyent 1.223 211 17,3 42,4 -11 95,0 84,2
 Santa Eugènia 1.143 178 15,6 42,1 -15 92,2 83,4
 Búger 938 179 19,1 46,5 -16 91,8 90,6
 Mancor de la Vall 932 202 21,7 43,2 5 102,5 99,3
 Lloret de Vista Alegre 877 146 16,7 46,1 -2 98,6 92,0
 Costitx 876 158 18,0 43,7 -10 94,0 88,5
 Ariany 774 132 17,1 49,1 -3 97,8 101,2
 Deià 644 107 16,6 41,1 9 109,2 98,8
 Fornalutx 590 86 14,6 42,4 -8 91,5 78,6
 Banyalbufar 504 110 21,8 46 -5 95,7 98,7
 Estellencs 343 54 15,7 46,9 -13 80,6 83,2
 Escorca 308 65 21,1 44,6 4 106,6 104,5

El nombre absolut de joves als municipis de Mallorca i el percentatge que representen els
joves respecte al total de la població es representa als següents mapes6:

                                                
6 Per a l'elaboració d'aquests mapes hem optat per utilitzar un sistema de "bombolles" que respecta la
ubicació del centre urbà de cada terme municipal. Pensem que aquest sistema permet representar
millor la concentració de persones en el territori urbanitzat (ja que optar per posar color al conjunt del
terme municipal produïa la falsa sensació que la població es distribuïa uniformement per tot el
territori). Tanmateix, hem de tenir present que el mapa no reflecteix la concentració de població en
urbanitzacions construïdes lluny del centre administratiu de cada municipi (per exemple, a la costa).
De fet, hem observat que, malgrat que el nombre d'habitatges existents a la franja costanera és molt
gran, aquests s'utilitzen en gran part com a segones residències o es destinen a l'acollida de turistes.
Hauríem d'esperar a conèixer les dades del Cens de Població i Habitatges del 2001 per poder fer un
mapa més acurat de la concentració de la població jove al territori.
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Palma (79000 joves)

De 5000 a 10000

De 2000 a 5000
De 1000 a 2000
Menys de 1000

24 i 25%

22 i 23%

20 i 21%
18 i 19%
Menys del 18%

Mapa 1: Població total de 15 a 29 anys (municipis de Mallorca, 1999)

Mapa 2. Percentatge de població de 15 a 29 anys (municipis de Mallorca, 1999)
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En aquest mapa podem comprovar com els municipis estructuralment més joves són els que
es concentren al voltant de l’autopista que uneix Palma amb Inca.

Finalment, volem destacar que les poblacions que han experimentat un major creixement del
nombre absolut de joves entre 1996 i 1999 són Son Servera, Calvià, Marratxí i Capdepera.
En canvi, la reducció més accentuada en el nombre absolut de joves es registra a
Estellencs, Llubí, Petra, Fornalutx i Sineu. Si ens fixem en el percentatge de joves respecte
al total de població de cada municipi, podem dir que els municipis que estructuralment s’han
rejovenit són principalment Escorca, Algaida, Son Servera i Santa Margalida. Per altra
banda, el pes relatiu dels joves s’ha reduït sobre tot a Fornalutx, Estellencs, Santa Eugènia i
Puigpunyent.

Els joves de Menorca 

A l’illa de Menorca, hi havia empadronats el 1999 un total de 16.524 joves entre 15 i 29
anys, que representaven un 23,3% del total de la població de l’illa. Els municipis amb un
major nombre absolut de joves són Ciutadella, Maó, Alaior i Es Castell, mentre que els que
compten amb un més alt percentatge de població jove són Ferreries, Es Castell, Ciutadella i
Es Migjorn Gran.

Taula 6: Joves entre 15 i 29 anys als municipis de Menorca, 1999
(total absolut, percentatge de joves respecte a la població total, edat mitjana

i evolució entre els anys 1996 i 1999)

Total
població

Joves 
15-29

% joves
15-29

Edat
mitjana

Increment
absolut de
joves 96-99

Evolució
nombre
de joves
(Índex

96=100)

Evolució
% joves
(Índex

96=100)

BALEARS 821.820 188983 23,00 38,8 8734 104,8 97,0
MENORCA 70.825 16.524 23,3 38,4 61 100.4 94.7
Maó 22.725 5208 22,9 40 -60 98,9 95,2
Ciutadella 22.341 5340 23,9 37,5 -62 98,9 94,2
Alaior 7.229 1641 22,7 39 1 100,1 92,8
Castell (Es) 6.260 1532 24,5 35,9 27 101,8 93,0
Sant Lluís 4.257 904 21,2 38,8 66 107,9 99,5
Ferreries 3.981 985 24,7 35,3 6 100,6 96,7
Mercadal (Es) 2.896 644 22,2 38,5 61 110,5 98,1
Migjorn Gran (Es) 1.136 270 23,8 39,6 22 108,9 103,1

Els municipis que han experimentat un més gran increment absolut de joves respecte a l’any
1996 són Sant Lluís i Es Mercadal, mentre que a Ciutadella i Maó es registra la davallada
més gran.

Veiem a continuació els mapes que mostren la distribució de joves en els diferents municipis
de l’illa, tant en nombres absoluts com en percentatge respecte al total d’habitants.
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De 5000 a 10000

De 2000 a 5000
De 1000 a 2000
Menys de 1000

24 i 25%

22 i 23%

20 i 21%
18 i 19%
Menys del 18%

Mapa 3: Població total de 15 a 29 anys (municipis de Menorca, 1999)

Mapa 4: Percentatge de la població de 15 a 29 anys
(municipis de Menorca, 1999)
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Mapa 6: Percentatge de població de 15 a 29 anys
(Municipis d’Eivissa i Formentera, 1999)

24 i 25%

22 i 23%

20 i 21%
18 i 19%
Menys del 18%

Mapa 5: Població total de 15 a 29 anys
(municipis d’Eivissa i Formentera, 1999)

De 5000 a 10000

De 2000 a 5000
De 1000 a 2000
Menys de 1000

Els joves d'Eivissa i Formentera

A Eivissa i Formentera hi havia el 1999 un total de 21.485 joves empadronats. Els joves entre
15 i 29 anys representen el 23,1% dels habitants d’aquestes illes. El nombre absolut de joves
més alt es concentra als municipis d’Eivissa, Santa Eulàlia del Rio i Sant Antoni de Portmany.
En termes relatius, el percentatge de joves més alt es registra a Eivissa i Sant Antoni.

Taula 7: Joves entre 15 i 29 anys als municipis d'Eivissa i Formentera, 1999
(total absolut, percentatge de joves respecte a la població total,

edat mitjana i evolució entre els anys 1996 i 1999)

Total
població

Joves 
15-29

% joves
15-29

Edat
mitjana

Increment
absolut
de joves

96-99

Evolució
nombre
de joves
(Índex

96=100)

Evolució
% joves
(Índex

96=100)

BALEARS 821.820 188.983 23,00 38,8 8734 104,8 97,0
PITIÜSES 92.952 21.485 23,1 37,2 1.502 107.5 97.5
Eivissa 32.700 8.253 25,2 36,4 689 109,1 98,3
Sta Eulàlia del Río 21.122 4.539 21,5 37,3 234 105,4 97,1
St Antoni de Portmany 15.339 3.681 24,0 37,3 264 107,7 100,4
Sant Josep 13.729 2.964 21,6 36,4 265 109,8 94,7
Formentera 5.999 1.312 21,9 39,4 50 104,0 92,8
Sant Joan de Labritja 4.063 736 18,1 42,7 0 100,0 94,4

Aquestes illes han experimentat un increment en el nombre de joves molt significatiu,
especialment el municipi d’Eivissa, malgrat hem de dir que el percentatge de joves s’ha
reduït en gairebé tots els seus municipis.
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4.1.3- Influencia del turisme en la dinàmica demogràfica juvenil

El turisme és un element central per poder entendre les especificitats de la població juvenil a
les Illes Balears. Com veurem més endavant, l'atracció que el mercat de treball associat al
turisme genera entre els joves produeix un percentatge molt significatiu d'abandonament
prematur dels estudis i una creixent precarietat del mercat de treball juvenil. El turisme
també influeix molt significativament en els usos culturals i en els models d'oci i lleure dels
joves illencs. Tanmateix, ens interessa ara destacar les conseqüències demogràfiques de
l'impacte del turisme.

Desenvolupar polítiques de joventut en un context social tan marcat pel turisme és una feina
molt complexa, ja que requereix una constant adaptació a una realitat demogràfica
extremadament canviant. Una primera dificultat es deriva de la necessitat de dimensionar els
serveis públics. Els punts d'informació juvenil, els serveis socials bàsics, els equipaments,
les activitats adreçades als joves, etc. En termes globals, en els mesos de temporada alta,
els turistes poden arribar a ser més del 30% de la població total. En el decurs de l'any 2001
es van registrar visites de 10 milions de turistes, mentre que la població empadronada era
més de 10 vegades inferior (exactament 878.627 persones). En algunes illes, com Eivissa i
Formentera, el nombre de turistes anuals és 17 vegades superior a la població autòctona. A
continuació podem veure una taula que mostra la relació entre els turistes arribats durant
l'any 2001 a les diferents Illes i el nombre de població segons el PMH-2001.

Taula 8: Relació entre turistes i població empadronada, 20017

Turistes Població
empadronada

Relació
Turistes/població

Mallorca 7.216.223 702.122 10.3
Menorca 1.067.099 75.296 14.2
Pitiüses 1.740.455 101.209 17.2
Illes Balears 10.023.777 878.627 11.4

De fet, en la darrera dècada, el nombre de turistes arribats per via aèria s'ha incrementat un
54%. La majoria dels turistes provenen d'Alemanya i la Gran Bretanya, malgrat que hi ha una
més alta concentració d'alemanys a Mallorca i de britànics a Menorca. Mostrem a continuació
una taula amb el percentatge de la procedència dels turistes a cada una des Illes.

Taula 9: Entrada de turistes per via aèria segons procedència, 2001 (%)

Mallorca Menorca Pitiüses Illes Balears
Alemanys 37,3 13,8 24,8 32,7
Britànics 28,5 60,1 39,4 33,7
Italians 1,4 4,1 9,8 3,1
Total estrangers 86,9 85,5 88,2 87
Total espanyols 13,1 14,5 11,8 13

Si ens fixem en l'estructura per edats dels turistes ens trobem que la majoria té entre 30 i 45
anys, malgrat que el percentatge de turistes menors de 30 anys és molt significatiu. No
tenim dades per saber quants dels turistes amb menys de 30 anys s'ajusten a un perfil
típicament juvenil (entre 15 i 29 anys), però si suposéssim que es tracta d'aproximadament
la meitat, això voldria dir que hi hauria més o menys un milió de joves que anualment visiten

                                                
7 Les dades referents al turisme s'han extret de l'Informe "El turisme a les Illes Balears. Dades
informatives, any 2001" publicat per la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.
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les Illes. Veiem a continuació l'estructura per edats dels grups de turistes més nombrosos
(alemanys, britànics i espanyols).

Taula 10: Estructura d'edats dels turistes arribats a les Illes Balears, 2001

Menors
de 30

Entre 30
i 45

Entre
46 i 60

Més grans
de 60 Total Nombre absolut de

menors de 30
Alemanys 28,2 39,2 19,3 13,3 100 891977
Britànics 21,6 39,1 27,7 11,6 100 703158
Espanyols 30,3 42,3 16,7 10,7 100 380922

L'estada mitjana del turisme a les Illes l'any 2001 és de 9,5 dies i es troba en procés de
davallada (era de 10,7 dies el 1997 i de 10,5 el 1999). Això significa que, partint de
l'estimació anterior, hi ha aproximadament un milió de joves que passen uns 10 dies a les
Illes l'any. Fins i tot l'estada mitjana dels joves podria augmentar, ja que els models de
turisme juvenil són diferents dels que s'adrecen a persones adultes. La demanda de serveis
turístics per a joves que es deriva d'aquestes dades és, com tots podem deduir, molt gran.

La influència del turisme comporta que puguem diferenciar, per tant, entre la població
estable i un cert conjunt de població "flotant". Aquesta població "flotant" comprendria les
persones que viuen a l'illa amb caràcter estacional (ja sigui en hotels o en residències
particulars) i els visitants ocasionals o transeünts. Òbviament les dimensions d'aquest
conjunt de població es relacionen directament amb l'estacionarietat del turisme (amb punts
màxims durant l'estiu i mínims durant l'hivern). La Direcció General de Programació i
Ordenació Econòmica del Govern de les Illes Balears, en el document del Pla estratègic de
foment de la competivitat a Formentera considera que, com a terme mitjà anual,  la relació
entre la població flotant i l’estable seria de 0,3 a Mallorca; 0,5 a Menorca i 0,6 a Eivissa. Això
significa que al llarg de l'any i per terme mitjà, hi ha 3 turistes per cada 10 residents a
Mallorca, 5 per cada 10 a Menorca i 6 per cada 10 a Eivissa. No ens ha de sorprendre que,
per tant, la capacitat d'allotjament turístic a les Illes superi les 400.000 places (275.000 a
Mallorca, 44.500 a Menorca, 78.500 a Eivissa i 7.500 a Formentera).

Per concloure, volem subratllar que, com ja esmentàvem a l'inici, el factor del turisme afecta
molt sensiblement les característiques i les necessitats dels joves illencs en la majoria dels
àmbits socials: formació, ocupació, emancipació, etc.

4.2- EDUCACIÓ

En els darrers anys s'ha incrementat en tot l'Estat espanyol el debat sobre l'eficàcia de la
reforma educativa que va comportar l'aplicació de la Llei d’Ordenació General del Sistema
Educatiu (LOGSE). Diversos són els estudis que han fomentat una certa alarma pel que fa al
rendiment dels estudiants. Tot i això, amb el sistema LOGSE el percentatge de suspesos a
4t d'ESO a les Illes Balears és d'un 26,4%8, un percentatge similar al que hi havia amb
l'anterior sistema a segon de BUP. Reconèixer que una quarta part de l'alumnat no pot
accedir a estudis de grau mitjà o superior és reconèixer que el sistema educatiu és incapaç
de garantir les oportunitats d'igualtat entre la totalitat dels ciutadans. Com Coleman i Husén
(1989) afirmen, l'exclusió del sistema educatiu ho és cada cop més del sistema social.

Per entendre aquest grau de no assolits, la qüestió de la motivació dels alumnes esdevé una
qüestió fonamental. En un recent informe elaborat per l'Institut d'Avaluació i Assessorament
Educatiu (IDEA) per encàrrec de la Fundación para la Modernización de España indica que
                                                
8 Dades facilitades per l'Àrea d'Estadística i Registre de Centres de la Conselleria d'Educació del
Govern de les Illes Balears.
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el 80% dels estudiants de l'Estat espanyol entre 13 i 18 anys afirma que no els agrada
estudiar i creu que, bàsicament, el fracàs escolar s'explicaria per l'escàs esforç que
dediquen als estudis9. D'altra banda, un 30% dels alumnes afirmen que el fet d'obtenir el
Graduat d'Educació Secundària no influeix en les possibilitats de trobar feina, cosa que
objectivament es troba molt lluny de la realitat. 

Pel que fa als estudis universitaris, el debat és de plena actualitat. L'aprovació de la Llei
Orgànica d’Universitats impulsada pel Govern central ha provocat que la comunitat
universitària es mobilitzés de forma majoritària i es revifés el debat sobre el model desitjable
d'educació i administració de la universitat.

L'actual canvi en el sistema educatiu augmenta les dificultats per trobar conclusions
definitives sobre la situació actual de l'educació en el jovent. Malgrat aquest inconvenient, tot
seguit passem a fer una anàlisi descriptiva de l'educació dels joves.

4.2.1- Situació de l'educació

L'any 1998 van ser transferides les competències sobre l'educació al Govern de les Illes
Balears. Des d'aleshores, l'activitat legislativa ha estat molt intensa en aquest camp. Amb la
voluntat de facilitar la participació dels sectors socials en la planificació de l'educació, el
Govern va aprovar la creació i la regulació del Consell de la Formació. Aquest Consell està
compost per representants de les Conselleries d'Educació i Cultura, de Treball, de Benestar
Social, Sindicats i organitzacions empresarials. A més a més, al novembre de l'any 2000 el
Govern va crear l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, com
a instrument per analitzar la qualitat de l'ensenyament i poder així assessorar l'administració
educativa10.  

a) Característiques del sistema educatiu
      
La implantació de la LOGSE és una de les més avançades de l'Estat. En comparació amb la
mitjana de l'Estat espanyol podem observar com en tots els nivells d’educació secundària
(segon cicle d’ESO i Batxillerat) el percentatge d'escoles que ofereixen aquests cursos és
força superior al percentatge espanyol.

Gràfic 11: Grau implantació de l'ESO i del Batxillerat LOGSE

Font: Las cifras de la Educación en España, MEC 2000.

                                                
9 Dada extreta de l'article YAGÜE, A. "Ocho de cada diez alumnos españoles aseguran que no les
gusta estudiar". El Periódico de Catalunya, 8 de setembre de 2001, pàg. 2. 
10 L'Informe econòmic i social de les Illes Balears 2000. Caixa de Balears, 2001.
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Del total dels instituts que realitzen els cursos de l’ESO (172), el 51,2% són centres privats i
el 48,8% són públics. Aquests fet situa les Illes Balears en el tercer lloc de les Comunitats
Autònomes amb un percentatge de centres privats més alts. Aquest fet però, no succeeix pel
que fa als estudis postobligatoris, en què el 72% són públics i el 28% són de titulació
privada. 

Dels 19.051 alumnes matriculats a tot el cicle de l'ESO, el 56,8% acudeixen a un centre
públic (un 9% per sota la mitjana de l'Estat) i un 43,2% a centres privats. Pel que fa als
alumnes que cursen Batxillerat (Batxillerat LOGSE, cicles formatius, FP, BUP i COU) un
77,2% (un punt i mig per sobre de la mitjana estatal) estudien en centres públics i només un
22,8 en centre privats. Respecte al nombre mitjà d'alumnes per classe, destaca que, per als
estudis de BUP i COU en centres públics, hi hagi 37 alumnes per classe, 4 més que en la
mitjana estatal11.  A la resta d'estudis la mitjana d'alumnes per classe a les Illes Balears és
gairebé idèntica a la de l'Estat espanyol. L'últim tret que s’ha de remarcar és que el fet de la
massificació és més present en el primer i segon cicle d'ESO en els centres privats que en
els públics (6 alumnes més en el primer cicle i 3 més en el segon)12.  

Un altre dels fets que es poden destacar de l'educació és l'augment constant d'estudiants
estrangers. En el curs 1991-1992 hi havia matriculats 1.417 alumnes en els estudis no
universitaris, i es calcula que en el curs 2000-2001 hi ha 5.774 matriculats, per tant, l'índex
de variació de l'alumnat estranger en 9 anys és del 407,5 (40 punts per sobre de la mitjana
espanyola). Com sol ser habitual, la majoria d'alumnes estrangers estudien en centres
públics, un 80,2 % en el darrer curs. L'augment d'alumnes d'estrangers crea noves
necessitats en els centres que cal resoldre.13 

b) Nivells d'escolarització

La següent taula ens mostra que el percentatge més gran d'alumnes que deixen els estudis
es produeix un cop acabada l'ESO. Aquesta xifra és la més alta de totes les comunitats
autònomes i, segurament, es déu a la facilitat per accedir al món laboral, especialment en
els mesos de vacances, a causa de la gran demanda de serveis que proporciona el massiu
turisme a les Illes. A més, aquestes feines no requereixen uns estudis elevats, ja que la
majoria de fenies no són tècniques i, per tant, la sensació que no cal tenir un elevat nivell
d'estudis per trobar feina és segurament molt estesa.  

Taula 11: Percentatge de les persones de 16 a 35 anys que han sortit del sistema
educatiu en els últims deu anys per nivell de formació.

Educació SecundàriaEducació
Primària Primera

Etapa
Segona
Etapa

Ensenyament
Superior TOTAL

Espanya 6,1 29,1 21,8 43,0 100
Illes Balears 4,3 44,9 18,0 32,8 100

  Font: INE La transición de los estudios al empleo. Cifras, INE 2001.

La repercussió del gran percentatge d'abandonament és que només una tercera part dels
joves acaba els estudis seguint l'ensenyament superior. Aquest fet és força preocupant, atès
que és un dels percentatges més baixos de l'Estat.

                                                
11 Aquesta massificació es deu principalment al fet que aquests estudis es deixaran d'impartir i per
tant pocs són els centres que exerceixen aquesta docència.
12 Font: Estadísticas de la educación en España (Avance 2000-2001), MEC 2001.
13 Font: Estadísticas de la educación en España (Avance 2000-2001),  MEC 2001.
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Taula 12: Taxes netes d'escolarització del curs 1998-99

15 anys 16 anys 17 anys 18-22
anys

Total H D Total H D Total H D Total
Espanya 96,1 95,7 96,4 85,6 84,3 87 77,7 75,1 80,3 28,8

Illes Balears 100 100 100 83,4 79,2 87,7 69,2 62,3 76,5 14,9
    
    Font: Las cifras de la Educación en España, MEC 2000.

Aquesta taula ens permet veure que l'índex d'escolarització disminueix a mesura que
augmenta l'edat. Aquest fet no seria sorprenent si no fos pel dràstic descens que pateix ja en
finalitzar l'ESO. S'observa que a l'edat de 16 anys només el 83,4% dels joves està encara
formant-se, cosa que representa un descens del 16,6% respecte de l'escolarització als 15
anys (6,1% més que a l'Estat espanyol.) Amb aquesta xifra la taxa neta d'escolarització dels
15 anys, que era superior a la mitjana de l'Estat, passa als 16 anys a ser lleugerament
inferior a la de l'Estat espanyol. Aquesta reducció de joves escolaritzats continua per edats
superiors, ja que dels 16 als 17 anys disminueix en 14,2 punts la taxa d'escolarització, un
7% més que a l'Estat espanyol. Aquesta diferència entre ambdues taxes augmenta fins a
arribar al 14% per a edats compreses entre els 18 i 22 anys; la taxa a les Illes Balears és del
14,9 % i la mitjana de l'Estat espanyol és del 28,8%. Aquesta taula corrobora l'anterior, ja
que ens permet veure que, després de finalitzar 4t d'ESO i abans d'acabar algun tipus
d'estudi postobligatori, és quan es produeix el major abandonament dels estudis. 

Cal destacar també d'aquesta taula la diferència dels itineraris formatius entre sexes. Els
homes, a l'edat de 16 anys, tenen una taxa d'escolarització del 72,9%; en canvi, les dones
estan 8,5 punts per sobre, amb una taxa d'escolarització del 87,7 %. Aquesta diferència
s'accentua si mirem les dades corresponents als 17 anys: la diferència entre les dones i els
homes és d’un 14,2 %. 

4.2.2- Concreció per cada cicle d'estudi

Educació secundària obligatòria (ESO)

El nombre de matriculats a 4t d'ESO ha anat augmentant a mesura que han anat "arribant"
els alumnes del sistema anterior (EGB i BUP) i s'ha anat implantant la LOGSE a tots els
centres. Cal destacar l'evolució del percentatge d'alumnes que no superen 4t d'ESO i
l'acaben sense obtenir el Graduat d'Educació Secundària. 

Taula 13: Nombre de matriculats a 4t d’ESO i no aprovats per curs

Curs Escolar
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

Matriculats 4t d'ESO 3.287 4.123 4.135 5.916 7.100 7.552 8.908 8.752
Percentatge d'alumnes
que no promocionen 33,4 32,5 38,6 34,2 28,3 26,1 26,4 *

* Dada no disponible.

Font: Dades facilitades per l'Àrea d'Estadística i Registre de Centres de la Conselleria d'Educació del
Govern de les Illes Balears

Podem observar que en el curs 1995-1996 es va obtenir la taxa màxima de no assolits a 4t
d'ESO amb un 38,6% dels alumnes matriculats. Des d'aleshores, la taxa de no aprovats ha
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anat minvant a poc a poc fins a situar-se actualment al 26,4%. Podem dir, doncs, que una
quarta part dels alumnes no acaben assolint els coneixements bàsics. Val a dir, però, que
aquesta xifra està lleugerament per sobre de la mitjana d'Espanya, que se situa al voltant
d'un 25%14.

Batxillerat, Cicles Formatius, FP, BUP, COU i programes de garantia social.

Per analitzar la situació de l'ensenyament secundari no obligatori, la primera dada que cal
tenir en compte és la taxa bruta d'escolarització15 entre els 16 i 18 anys, que ens mostra el
baix grau de seguiment dels estudis secundaris. Segons les dades del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport16, aquesta taxa és d'un 70,2%, però per a Espanya aquesta xifra es d'un
85%. Cal constatar que les Illes Balears és la segona comunitat autònoma amb aquest índex
més baix, i per sota només se situa la Comunitat de Castella-la Manxa, amb un 69,8%. Una
altra dada que ens mostra el baix seguiment dels estudis postobligatoris és la taxa neta
d'escolarització de les edats que teòricament cursen aquests estudis. D'aquesta forma
veiem en la Taula 12 com en un any, dels 16 als 17 anys, la taxa neta d’escolarització
disminueix en un 14 % els joves que estudien, arribant a una taxa bruta d’escolarització del
69,2%. Les dues dades esmentades, la taxa bruta d'escolaritat entre 16 i 17 anys i la taxa
neta d'escolarització als 16 i 17 anys, ens corroboren que gairebé una tercera part del joves
deixen els estudis després de finalitzar 4t d'ESO, segurament atrets pel mercat laboral. 

Taula 14: Percentatge de matriculats segons curs i tipus d’estudis

Estat Espanyol Illes Balears
Batxillerat Cicles Form. Total Batxillerat Cicles Form. Total

Curs 1998-99 63,3 36,7 100 66 34 100
Curs 1999-00 61,3 38,7 100 64,7 35,3 100
Curs 2000-01 61,6 38,4 100 68,3 31,7 100
Curs 2001-02 * * 68,3 31,7 100

* Dades no disponibles

Font: Elaboració pròpia basada en les dades facilitades per l'àrea d'Estadística i Registre de Centres
de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears, i també les extretes de Estadísticas de la
Enseñanza no Universitaria, MEC, 2001

Pel que fa als estudis de caràcter més professional (FP, cicles formatius i programes de
Garantia Social) podem observar en l’anterior taula que gairebé una tercera part dels
alumnes que segueixen els estudis postobligatoris, opten per uns estudis més "pràctics", un
percentatge que esta per sota de la mitjana espanyiola.

Per finalitzar l'anàlisi de l'aprofitament dels estudis postobligatoris de secundària, una altra
dada que ens pot mostrar el poc seguiment dels estudis secundaris postobligatoris és la taxa
bruta de graduats. 

                                                
14   Dada extreta de l'article YAGÜE, A. "Ocho de cada alumnos españoles aseguran que no les gusta
estudiar". El Periódico de Catalunya, 8 de setembre de 2001, pàg. 2.
15 La taxa bruta d'escolarització té en compte també els alumnes que, tot i no tenir l'edat "teòrica",
realitzen els estudis pertinents. Per tant, és possible que les taxes brutes siguin superiors al 100%.
16 Font: Estadísticas de la Educación en España. 2000-2001, MEC.
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Taula 15: Taxa bruta de graduats per estudis, 2000

COU i Batxillerat Cicles Formatius, FP, PGS
Espanya 44,6 % 13,2 %

Illes Balears 37,0 % 10,0 %

Font: Las cifras de la Educación en España, MEC 2000.

Taula 16: Distribució percentual de l'alumnat matriculat a COU i Batxillerat 
per modalitat en el curs 1998-1999

Illes BalearsBranca d'estudis Espanya
Total Total Homes Dones

Tecnologia 12,1 8,9 18,6 2,0
CC Natura i Salut 39,8 29,6 33,6 26,8

Humanitats i CC Socials 44,4 52,9 40,3 61,7
Arts 3,6 8,6 7,4 9,5

BATXILLERAT

LOGSE
TOTAL 100 100 100 100

Científic-Tecnològica 31,6 26,9 39,2 15,4
Bio-Sanitària 24,9 22,8 16,1 29,0

Ciències Socials 28,3 29,8 25,8 33,6
Humanístico-Lingüística 15,2 20,5 18,9 22,0

CURS
ORIENTACIÓ

UNIVERSITÀRIA
(COU) TOTAL 100 100 100 100

Font: Las cifras de la Educación en España,  MEC 2000.

Aquesta taula ens mostra la distribució de l'alumnat matriculat a Batxillerat i COU en funció
del seu itinerari. Podem observar que els estudis menys tècnics són els que tenen més
percentatge d'alumnes. En els estudis de COU la distribució és més equitativa, però molt
més dispar a l'Estat espanyol. És destacable també que de les noies que estudien Batxillerat
LOGSE, el 61,7% cursen Humanitats i Ciències Socials. 

 
Universitat

Seguint la pauta dels estudis postobligatoris de secundària, el seguiment de l'educació
universitària és força baix.

Taula 17: Dades del context universitari, curs 1998-1999

Taxa neta escolarització 
18-22 anys

Taxa bruta 
de diplomats

Taxa bruta 
de llicenciats

Espanya 28,8 13,0 17,9
Illes Balears 14,9 6,9 4,1

Font: Las cifras de la Educación en España, MEC 2000.

L’anterior quadre ens mostra com la taxa neta d’escolarització a l’edat teòrica dels estudis
universitaris, 18-22 anys, és només del 14,9 %, 13,2 punts per sota de la mitjana espanyola.
En aquests sentit, les Illes Balears tenen la taxa més baixa de totes les comunitats
autònomes17 i també ocupa aquesta posició pel que fa als graduats en diplomatures i
llicenciatures. 

                                                
17 Immediatament per sobre se situa Castella-La Manxa amb un índex del 17,6. La que té l’índex més
alt és Navarra amb un 41%, i Madrid amb un 39,7%.
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El nombre de matriculats a la universitat s’ha mantingut força constant, però en els darrers
anys ha patit un descens d'un 5% dels alumnes matriculats18 (en el curs 1998-99 hi havia
13.746 matriculats i al curs 2000-2001 n'hi havia 13.055). Seguint la temàtica predominant
en els estudis de Batxillerat i del COU, les carreres d'humanitats (34,1% respecte al total
dels matriculats) i les ciències socials i jurídiques (47,8% respecte al total dels matriculats)
són les que tenen més matriculats. La gran diferència amb l'Estat espanyol, i com ja
advertíem en apartats anteriors, és la taxa d'alumnes matriculats a carreres tècniques, ja
que a la UIB només són el 7,9% dels matriculats, mentre que la mitjana de l'Estat és del
23,9%19 .

Malgrat l’oferta educativa de la UIB i la possibilitat dels estudis universitaris a distància
mitjançant la UNED i la UOC (un 3,4% i un 0,9% respectivament), s’ha calculat que uns
3.000 alumnes marxen a altres comunitats autònomes per estudiar a altres universitats.

4.3- JOVES I TREBALL 

El treball s'ha definit en la nostra societat com el mitjà bàsic d'obtenció de rendes, element
essencial per a la integració social. Tot i els canvis que s'estan produint en les estructures de
producció de la nostra societat, aquests no han desplaçat la centralitat del treball. Aquest,
però, s'adapta a les necessitats productives, flexibilitzant tant l'entrada com la sortida dels
treballadors al mercat de treball, en funció de les demandes conjunturals de producció. La
reestructuració de les formes productives donen lloc a la constitució de mercats laborals
segmentats20, amb diferents possibilitats de promoció. El mercat primari es definiria per
l’estabilitat, l’alta remuneració i les possibilitats de promoció, mentre que el creixent mercat
secundari es definiria pel treball inestable, precari, amb salaris baixos i escasses o nul·les
possibilitats de promoció. Diferents són els elements que determinen que un individu formi
part d’un segment o altre. El sexe, l’edat, la formació, el lloc de procedència o l’ètnia a la
qual es pertany són alguns dels eixos que condicionen les posicions dels individus en el
mercat de treball. Les polítiques laborals, alhora, regulen el marc en què es constituiran
mercats laborals més o menys flexibilitzats.

Durant els anys vuitanta i noranta, al Govern espanyol les polítiques laborals que s’han
definit  han augmentat la precarietat, han propiciat la mobilitat laboral, la reducció o la
moderació salarial, així com han reforçat la posició i el poder empresarial (Recio, 199821).
Els diferents moments de la regulació de la flexibilització són els següents:

a. A l’Estatut dels Treballadors (ET) i la Llei bàsica d’ocupació de 1980 s’aprecia
una preferència per la contractació indefinida. La contractació de durada
determinada compta encara amb un caràcter excepcional. Amb la reforma de
l’ET, l’any 1984, es produeix un canvi en la concepció de la temporalitat: aquesta
passa a ser presentada i utilitzada com un instrument de foment de l’ocupació.
Mitjançant els contractes de pràctiques i de formació i els contractes temporals
per al foment de l'ocupació, s'efectuarà una reducció de costos laborals i un
increment de les condicions de precarietat contractual dels joves.

b. El 1994, en un context de crisi econòmica i amb l’aprovació recent (març 1992)
del Pla de Convergència (coincidint amb una política estatal liberalitzadora), la

                                                
18 Així ens ho indica les dades facilitades per la Direcció General d’Universitat.
19 Dades extretes de l'Informe econòmic i social de les Illes Balears 2000. Caixa de Balears 2001
20 Feito Alonso, Rafael (1995): Estructura social contemporánea, Las clases sociales en los países
industrializados. Siglo XXI de España Editores S.A., Madrid, 1995.
21 Recio, A (1998): "La política laboral: acuerdo y conflicto en un contexto de reforma continua", a
Gomà, R. i Subirats, J. Políticas públicas en España, Ariel, Barcelona.
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reforma laboral aprofundeix en la desregularització del mercat de treball. Es
flexibilitza l'entrada al mercat de treball, es possibiliten nous instruments de
flexibilitat interna a les empreses i es regulen les empreses de treball temporal.

c. A partir de 1997, es consolida un nou instrument de flexibilitat pel que fa a la
sortida del mercat laboral, sota el discurs que l’elevat cost de l’acomiadament
retarda la reestructuració de l’activitat empresarial i desmotiva la creació
d’ocupació. En aquest sentit, es defineixen mesures que abarateixen els costos
laborals i que amplien la causalitat en l'acomiadament.

Les polítiques d’ocupació juvenil estan immerses en aquest marc global de flexibilització i
precarietat de les condicions laborals.

De la mateixa manera, el treball no és només un mecanisme d'obtenció de recursos
econòmics, és, a més, el mitjà a través del qual els individus s'insereixen en la vida adulta,
orientant processos de redefinició de les identitats i oferint nous horitzons de creixement i
desenvolupament personal.
Tant l’estructura productiva balear com els condicionaments legislatius, com les decisions
dels joves per realitzar la transició escola-treball seran alguns dels elements que en la seva
articulació donaran lloc a l’estructura laboral dels joves a les Illes Balears.

L’economia balear està bàsicament orientada al turisme. Tot i que la indústria ocupa una
posició rellevant, els serveis i la construcció seran els sectors amb un més alt
desenvolupament al territori insular. En el darrer quinquenni, l'economia ha viscut un fort
creixement fruit de l’augment de l’afluència turística; aquest creixement s'ha reflectit
principalment en els serveis i la construcció. Tanmateix, aquesta és una economia molt
depenent de la conjuntura internacional.22

És alhora una economia molt dinàmica, que necessita un gran contingent de mà d'obra per
adaptar a les necessitats eventuals de la producció. 

4.3.1- Joves i activitat 

El mercat de treball es caracteritza per una alta activitat i ocupació de la població
potencialment activa. Els joves s'incorporen aviat al mercat de treball; si comparem les taxes
d'activitat  dels joves amb les dels joves del conjunt de l'Estat en els darrers sis anys,
copsem que les primeres són més altes que les del conjunt. La possibilitat d'incorporar-se a
feines que no requereixen altes qualificacions i que ofereixen salaris atractius poden ser les
causes que originen que els joves balears prenguin la decisió d'incorporar-se al mercat
laboral de manera més massiva i precoç23.

Analitzant les dades d’un període que abasta sis anys, podem veure que el grup més jove
(16-19 anys) està retardant sensiblement la seva entrada al mercat de treball; aquest retard
no s’allarga excessivament i com podem veure a la taula es trasllada directament al següent
grup d’edat (20-24 anys). És en aquest grup que trobem diferències significatives entre la
població activa a les Illes i al conjunt de l’Estat. El 2001, en el cas dels homes de 20 a 24
anys la diferència és de l’11% entre els joves balears i els del conjunt de l'Estat. Això podria
implicar un cert allargament de l'etapa formativa.

                                                
22 Roselló Rausell, Jose Antonio; Perspectiva de la economia Balear, Informe Econòmic i Social de
les Illes Balears.
23 Carbonero Gamundí, M. Antònia (1998), Família, estudis i treball, el procés d’emancipació dels
joves a les Balears.
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La diferència entre la taxa d'activitat masculina i la femenina, actualment, és del 6,9% per als
joves del grup d'edat 16-19, i augmenta significativament per al grup 20-24 fins al 17,8%,
assolint la diferència més gran en els últims sis anys. Exceptuant l'any 1995, les taxes
d'activitat femenina han estat inferiors a les taxes masculines. Tot i això, les taxes d'activitat
de les dones mantenen la tendència de superar les de la resta de l'Estat. 

Si analitzem les dades referents a formació comprovem que les dones allarguen més que
els homes el seu procés formatiu, la qual cosa podria donar certa llum a aquesta diferència
de gènere al voltant de l'activitat. Alhora, la voluntat de la dona d'entrar al mercat de treball
no es transforma en una absorció immediata a través d'una ocupació com veurem en
l'anàlisi de les taxes d'atur; segons Carbonero (1998), les joves ampliarien l'espera d'una
feina més concordant amb el nivell de formació o les condicions desitjades en l'ocupació.

Tanmateix, com extreu Domingo Comas de les seves conclusions a l’estudi El rey desnudo:
componentes de género en el fracaso escolar, les noies continuen necessitant una
qualificació superior, com els estudis universitaris, per aconseguir la promoció laboral i el
mateix estatus que els nois que no tenen aquest nivell de qualificació. Això provoca que els
nois confiïn més en les seves possibilitats de promoció professional i abandonin abans el
sistema educatiu, i que les noies continuïn confiant en la necessitat d’una més alta
qualificació acadèmica. La realitat és que si les noies no estudien tenen moltes més
dificultats per integrar-se en el món laboral”24

Taula 18: Taxes d'activitat25

Joves 16-19 Joves 20-24
Illes Balears

 Homes Dones Total Homes Dones Total
1995 28,6 32,3 30,4 71,6 62,8 67,2
1997 33,3 27,6 30,7 69,5 60,4 65,1
1999 35,9 25,5 30,8 64,9 60,5 62,8
2001 32 23,1 27,6 78,4 60,6 70,2

Estat espanyol Homes Dones Total Homes Dones Total
1995 27,1 23,1 25,1 64,2 58,2 61,3
1997 26,5 21,3 23,9 62 56 59,1
1999 28,3 21,6 25 63,6 56,1 59,9
2001 31,3 21 26,3 67 57 62
    

Font: INE 2001. Base de Dades Tempus

Els joves s’incorporen aviat al mercat de treball, atès que es constata que la decisió de
començar a treballar es pot traduir en una ocupació efectiva. D'altra banda, veiem que els
joves triguen més de 30 mesos a trobar una “ocupació significativa”, és a dir, una feina que
tingui una durada superior a sis mesos i una jornada laboral de més de 20 hores
setmanals26. 

                                                
24 El País, dimarts 19 de febrer de 2002, “El mercado laboral rechaza a las chicas con fracaso
escolar, pero acepta a los chicos”.
25 Segons l’EPA són "actives" les persones de 16 anys o més que la setmana anterior a la realització
de l’entrevista complien les condicions per ser considerades com a ocupades o aturades.
26 INE Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística 6/2001.
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4.3.2 Els joves ocupats 

Com avançàvem, el mercat de treball es caracteritza per una alta taxa d'ocupació tant en el
cas dels homes com de les dones. Analitzant les dades referents als darrers anys veiem
que, si bé el 1993 va ser un any de crisi econòmica, posteriorment es va viure una
recuperació progressiva de les taxes d'ocupació tant a les Balears com al conjunt de l'Estat.
En la comparació apreciem que al llarg de tot el període les taxes d'ocupació han estat
superiors a les del conjunt de l'Estat. Tot i que aquesta diferència es fa palesa per tots dos
sexes i per tots els grups d'edat, és en el cas de les dones que tenen entre 20 i 24 anys que
la diferència entre les Balears i el conjunt de l'Estat es fa més evident. Durant l'any 2000 la
taxa d'ocupació femenina a les Balears per al grup de 20 a 24 anys es situava 13,4 punts
per sobre de la del conjunt de l'Estat.

Taula 19: Taxes d'ocupació27

Joves 16-19 anys Joves 20-24 anys
Illes  Balears

Any Homes Dones Total Homes Dones Total
1995 19,4 19,8 19,6 54 47,5 50,8
1997 24,6 14,1 19,8 56,9 45,1 51,2
1999 30,3 17,7 24,2 56,3 49,9 53,2
2001 23,1 17,6 21,2 72,9 51,3 63,4

Estat espanyol
Homes Dones Total Homes Dones Total

1995 14,6 10,1 12,4 42,4 31 36,9
1997 14,8 8,7 11,8 43,6 32,3 38,1
1999 19,2 11,7 15,5 50,5 36,5 43,7
2001 23,1 12,4 17,9 55,3 40,4 48

Font: INE 2001 Bases de Dades Tempus i elaboració pròpia

Pel que fa a l'ocupació, es caracteritza per una alta variació estacional que coincideix amb la
temporada de màxima afluència turística (del maig a l'octubre). L'estacionalitat genera
ocupacions discontínues. Malgrat que aquest tipus d'ocupacions permetrien compatibilitzar
estudis i treball, veiem que en molts casos els joves opten per abandonar els seus estudis28,
incorporant-se a feines que requereixen escasses qualificacions.

Ocupació i formació

Com esmentàvem a l’apartat referent a les taxes d’activitat, els joves triguen gairebé 31
mesos a aconseguir una ocupació significativa. Aquesta dada els situa per sobre de la
mitjana del conjunt de l'Estat i comparativament amb la resta de comunitats autònomes és
una de les que presenta un panorama més negatiu.

                                                
27 Segons l’EPA són "ocupades" les persones de 16 anys o més que durant la setmana de referència
tenien una treball assalariat o exercien una activitat por compte propi. Han d’haver treballat com a
mínim una hora a canvi d’un sou, benefici empresarial  o guanys familiars, en metàl·lic o en espècies;
o tenir una feina sense haver treballat, però esperant reincoporar-se quan acabi la contingència que
origina l’absència.
28 Segons el Pla Estratègic de Joventut del Govern de les Illes Balears 2001-2004, del total de la
població jove només l’11'61% compatibilitzen estudis i treball.
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Gràfic 12: Durada mitjana (en mesos) de la transició des de la finalització dels estudis
a la consecució de la primera feina segons CCAA

Font: INE. Cifras INE. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística. 2001

Si analitzem aquestes dades segons els nivells de formació veiem que hi ha una relació
inversa entre el nivell d'estudis i la mitjana de mesos que transcorren abans de trobar una
feina significativa; de manera que els i les joves que tenen estudis amb titulacions de més
reconeixement, triguen menys a aconseguir feines significatives. Per als joves que han
realitzat estudis superiors la mitjana se situa en 25,4 mesos, mentre que per els joves que
tan sols han finalitzat la primera etapa de l’ensenyament secundari la mitjana es concentra
en els 34,7 mesos.

Així, es constata novament la relació entre formació i promoció laboral. Tot i les possibilitats
d’inserció laboral que ofereix el mercat laboral, aquestes no són de caràcter estable, de
manera que no faciliten una integració social efectiva.

Sectors d'ocupació

Com esmentàvem inicialment, l'economia està bàsicament orientada al turisme. Així es fa
palès quan s'analitzen quins són els sectors d'ocupació que compten amb més treballadors.
Els serveis i la construcció són els que aglutinen la gran majoria de treballadors joves.
L'agricultura és un sector que no compta amb representació jove; en el darrers cinc anys,
aquesta ha passat de l’1,8% dels ocupats el 1996, a no tenir representació jove a
l’actualitat29. A la indústria trobem una més gran representació a mesura que augmenta
l'edat dels joves.

                                                
29 Font: INE, dades oferides per l'IBAE.
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Gràfic 13: Ocupació dels joves menors de 25 anys 
segons sectors d’ocupació. 2000

     
   

Font: INE 2001. Elaboració pròpia

Tipus de contractació

Les polítiques laborals portades a terme al llarg dels anys vuitanta i noranta a l’Estat
espanyol han definit els instruments necessaris per abaratir el cost laboral de les empreses.
En aquest marc, les polítiques d’ocupació juvenil s’han caracteritzat majoritàriament per
afavorir la temporalitat de les ocupacions, per una escassa retribució salarial i per una
relativa acció formativa amb greus dèficits; en un sentit general, podem dir que aquestes
polítiques d’ocupació han donat lloc a una situació de marcada precarietat laboral. En el si
d’aquest marc legislatiu podem entendre les condicions laborals dels joves balears.

Els sectors d'ocupació de joves més importants són molt sensibles a circumstàncies
conjunturals i són dependents d’una marcada estacionalitat associada als fluxos truístics; del
gener al juliol del 2000 l’ocupació presentava una diferència de 90.260 persones, per al total
de la població30. Analitzant les dades referents als contractes de diferents anys, veiem que
es repeteixen aquestes tendències. Per exemple, si ens fixem en els valors del 1997 i 1998,
observem que el 75% dels contractes es realitzen de l'abril a l'octubre, coincidint amb
l'època de més afluència de turisme.

Com ja comentàvem l'ocupació té un caràcter estacional, que manté, però, una tendència
similar any rere any. Tot i la reiteració d’aquesta tendència, el llarg període que transcorre
des del final d'una temporada i l'inici de l’altra no facilita el desenvolupament dels contractes
indefinits discontinus. Així constatem que en el decurs del 2001, gairebé la totalitat dels
contractes que es van realitzar a joves menors de 25 anys van ser de caràcter temporal
(97%).

Pel que fa al gènere no trobem diferències significatives en aquest nivell d’anàlisi. Apreciem,
però, que, dels joves de menys de 25 anys contractats l’any 2001, el 59,7% eren homes i el
40,3%, dones; aquestes dades complementen les que esmentàvem anteriorment referents a
les diferències de gènere en l’activitat i l’ocupació.

                                                
30 Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2000, Caixa de les Illes Balears.
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Taula 20: Tipus de contracte a menors de 25 anys segons sexe, 2001

 Homes Dones TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS 1.425 1.296 2.721
% segons sexe 52,4 47,6 100
% segons tipus de contracte 2,3 3,1 2,7
CONTRACTES TEMPORALS 59.537 39.885 99.422
% segons sexe 59,9 40,1 100
% segons tipus de contracte 97,7 96,9 97,3
TOTAL 60.962 41.181 102.143
 % segons sexe 59,7 40,3 100
% segons tipus de contracte 100 100 100

Font: Estadístiques INEM 2001 i elaboració pròpia.

Gràfic 14: Contractació de menors de 25 anys 
segons tipus de contracte i mes, 2001

Font: Estadístiques INEM 2001 i elaboració pròpia.

Pel que fa a les dades referides a contractacions durant l’any 2001, apreciem que hi ha una
relació directa entre contractació i inici de la temporada estival. Així, maig és el mes en què
es produeix una més gran contractació i això pot ser degut a la necessitat d’aconseguir el
contingent de mà d’obra per a la temporada alta del turisme. Durant el període estival, el
grau de noves contractacions es manté alt. D’altra banda, però, la marcada dependència del
mercat de treball balear de l’activitat turística, caracteritzada per una alta temporalitat, dóna
lloc a una forta davallada en les contractacions en el quart trimestre. Aquest fet, l’any 2001,
s’ha accentuat per la conjuntura internacional.

Salaris31

Entre l'any 1982 i l'any 2000, el salari mitjà unitari es va multiplicar per l’1,6. D'altra banda, la
renda familiar bruta disponible per persona ho va fer per 2,5. Aquest fet evidencia que els
components no salarials de la renda van augmentar molt més que els components salarials.
Així es constata que els ingressos provinents de l'excedent, propis de rendes mitjanes-altes,
s’amplien a un ritme més alt que els ingressos salarials, propis de les rendes baixes i
mitjanes-baixes.
                                                
31 Atès que no comptem amb dades desagregades referents al salari dels joves, fem ús de dades
salarials del conjunt de la població atenent a les peculiaritats dels sectors d’ocupació en què
s’insereixen els joves i altres característiques que els són pròpies.
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L'any 2000 els guanys mitjans per treballador al mes es va situar en 1.241,10 euros
(206.500 pessetes). El diferencial respecte de la mitjana del conjunt de l’Estat va ser del
10,3%, en detriment de les Illes. Tanmateix, el comportament dels salaris és diferent en
funció del sector. Per exemple, es registren salaris inferiors a la mitjana espanyola als
serveis o a la indústria i superiors en la construcció32.

Quant a diferències de gènere s’observa que hi ha una forta desigualtat entre el salari que
obtenen els homes i les dones. Les dones balears guanyen un 30,9% menys que els
homes33. 

4.3.3 Els joves aturats 

L’ atur afecta, en més mesura, els més joves i les dones.

Analitzant les dades referents a l’atur en la població jove, constatem que en els darrers sis
anys s’ha produït una davallada important de les taxes d’atur, tant per homes com per
dones, tant en el conjunt de l’Estat com a les Illes Balears. Si comparem les dades
comprovem que les taxes d'atur són inferiors a les Illes tant en el cas dels homes com en el
de les dones. Aquesta diferència s'ha mantingut durant els últims sis anys. Tanmateix,
tendeixen a disminuir. Tot i això, en referència a l'atur femení, trobem grans diferències, fins
un 15% menys d'atur femení a les illes en relació amb la mitjana estatal.

Taula 21: Taxes d'atur dels menors de 25 anys, 2001

Balears Espanya
Homes Dones Homes Dones

1995 26,8 28,8 37 49,1
1997 20,2 30,9 33,1 46,1
1999 14 20,9 23,3 37,4
2001 10,4 16,3 19,5 31,4

   
Font: EPA 2001. Elaboració pròpia

Segons dades de l’EPA, pel que fa als joves menors de 25 anys aturats que busquen el
primer lloc de treball, aquests suposaven l'any 2000 el 8,2% dels actius entre aquestes
edats. Hi ha un descens d'aquest tipus d'atur a mesura que augmenta l'edat. Un altre fet que
s’ha de destacar és la feminització de l’atur jove. Així, l'any 2000, més del 19% de les dones
entre 16 i 19 anys que havia decidit començar a treballar no es va incorporar al mercat de
treball. Les diferències són de més de 10 punts per al grup d'edat de 16 a 19 anys; aquestes
diferències de gènere també tendeixen a disminuir amb més edat: per al grup d'edat de 20-
24 la diferència se situava en menys d'un 4%. Aquestes dades complementen les referents a
les taxes d’activitat femenines i masculines que ens mostren les diferents decisions de nois i
noies per inserir-se al món laboral.

                                                
32 Font: Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2000, Caixa de Balears.
33 Font: INE. Cifras INE. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística. 2/2001.
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Taula 22: Taxa d'atur primera ocupació

Homes Dones
16-19 20-24 16-19 20-24

1998 12,9 5,1 28,3 8,9
1999 6,5 3,4 17,3 5,4
2000 8,8 0,6 19,3 4,2

  
  Font: EPA Base de dades Tempus, 2001

Si bé aquestes dades mostren un panorama positiu respecte al del conjunt estatal, no hem
d'oblidar que les actuals dades sobre ocupació fan referència majoritàriament a ocupacions
temporals, que es caracteritzen per una alta rotació dels ocupats.
 

4.4- HABITATGE 

L’habitatge és un dels fets claus per a la llibertat dels joves i la manca d’habitatge fa que
se’n retardi l’emancipació. De fet, l'Informe sobre la juventud española realitzat pel CIS a
finals de 1999 afirma que un 75,5% dels joves viuen a casa dels pares o tutors. 

En el debat sobre les polítiques de joventut, les polítiques de promoció i la facilitació de
l'habitatge ocupen un paper central en el procés de transició dels joves cap a la vida adulta.
Hi ha diverses iniciatives sobre això, però les més comunes es basen a concedir
subvencions o a oferir habitatge de promoció pública per llogar o vendre sota uns requisits
previs. Aquestes polítiques, tanmateix, tenen un alt cost econòmic, cosa que en dificulta la
implantació, especialment en l’àmbit local.

 
El sector de l'habitatge afecta a bastament tres àmbits força importants de la societat34:

a) Àmbit econòmic: 

En aquest sentit, podem dir que les Illes Balears en els últims anys han experimentat un
dels creixements econòmics més elevats dins de l’Estat espanyol i això ha fet augmentar
el sector de la construcció.
El creixement del parc immobiliari ha esta força important, malgrat que no hagi estat
sostingut, amb moments més àlgids que d’altres. Per posar un exemple, entre el 1997 i
el 2000, es construïren un 62% dels habitatges de l’última dècada (1990-2000). Aquests
desequilibris afecten en gran mesura el mercat laboral, i no sempre positivament. 

b) Àmbit social: 

La Constitució Espanyola determina en el seu article 47è el dret fonamental a l’habitatge
digne. Aquest és un dret social inalienable, del qual les institucions públiques han de
garantir el lliure exercici. 
D’altra banda, les Illes han patit en l’última dècada, un del creixements demogràfics més
acusats, cosa que ha provocat un augment considerable de la demanda d’habitatges i
per consegüent de la seva construcció. No obstant això, aquest creixement és més aviat
conseqüència del balanç migratori i de l'especulació turística, ja que el creixement
vegetatiu representa només un 10% del creixement poblacional d’aquests últims anys.
No pot estranyar, doncs, que les Illes Balears tinguin el percentatge d’habitatges no
principals més alt de totes les regions espanyoles.

                                                
34 Text basat en Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de les Illes Balears. UPC 2001.
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Però la part que més ens interessa de l’habitatge és la que afecta els joves. L’edat
mitjana d’emancipació familiar ha augmentat constantment i un dels factors claus és per
la manca d’una feina estable i ben remunerada que permeti sufragar els costos de llogar
o comprar un pis. Per tant, els alts preus dels habitatges és un dels principals
inconvenients per als joves actuals35. 
 
C) Àmbit mediambiental:

Balears és la comunitat autònoma espanyola amb el consum relatiu de sòl més elevat
com a resultat de la urbanització i l’edificació. A més, el padró d’ocupació territorial ve
determinat per les demandes turístiques i no resol els problemes de la població resident.
Tanmateix, aquest consum es fa de forma extensiva (poblacions difuses), i no
concentrada, cosa que provoca un més alt ús de territori, més necessitats de transport... 

Deixant de banda l’actuació de l’administració, el mercat de l’habitatge és molt desequilibrat,
ja que té molta demanda, especialment procedent de la immigració i del turisme, i en canvi
l’oferta és limitada. Aquest fet produeix que els preus del metre quadrat siguin dels més alts
de l’Estat espanyol, i aquest és, precisament, el principal entrebanc per a molts joves a
l’hora d’emancipar-se i tenir un pis de lloguer o de propietat.

4.4.1- Oferta i demanda d’habitatge

El sector de l’habitatge ha augmentat fortament, malgrat que actualment passi per una
lleugera desacceleració que el situa amb un creixement pròxim al 7%, quan el 1999 era d’un
12,1% i gairebé un 14% l’any 200036.

Taula 23: Evolució del creixement vegetatiu, el balanç migratori
i el nombre d’habitatges visats 1990-1999

Anys
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Creixement
vegetatiu 2.056 1.707 1.786 1.063 1.036 797 1.006 1.214 1.226 1.535

Balanç
migratori 3.148 2.222 2.695 203 2.740 5.416 4.765 7.123 13.330 14.941

Habitatges
visats 10.691 6.897 5.566 4.117 5.731 7.196 4.793 9.524 15.069 16.252

Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de l'Habitatge a les Illes Balears. UPC,
2001.

                                                
35 Segons dades de l'IBAE, l’edat mitjana al primer matrimoni (que és una bona aproximació a l’edat
mitjana d'emancipació familiar) s'ha incrementat ininterrompudament en els darrers sis anys, tant per
als homes com per a les dones. Del 1994 al 1999 l'augment és de més d'un any (passa de 27,6 a
28,7 per al conjunt, de 28,7 a 30 en els homes i de 26,4 a 27,4 en les dones.
36 Aquestes dades han estat extretes de Ribelles, I. “Mallorca paraliza la construcción de pisos”. El
Mundo , 13 de juliol de 2001.
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Gràfic 15: Comparació entre el creixement vegetatiu, balanç migratori 
i el nombre d’habitatges visats

Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de l'Habitatge a les Illes Balears. UPC,
2001.

L'anterior gràfic ens mostra com, en els darrers, anys es produeix una correlació gairebé
perfecta entre el nombre d'habitatges construïts i el balanç migratori. Tanmateix, no podem
afirmar que existeixi una relació directa entre aquestes dues variables, ja que això suposaria
pensar que cada immigrant acaba ocupant un habitatge independentment de la seva edat o
estructura familiar. Les causes del fort creixement en la construcció d'habitatges haurien de
buscar-se en una combinació de factors, com l'increment de població en edat potencial
d'emancipació (les generacions nascudes durant el "baby boom" de la primera meitat dels
anys 70), el balanç migratori (l'augment de l'arribada de població a les Illes) i l'especulació
immobiliària associada al turisme.

D'altra banda, per al bienni del 2001-2002 s’han previst un total de 1.879 Habitatges de
Protecció Oficial (VPO) en el total de les Illes, un 92% de les quals corresponen a l’illa de
Mallorca. Aquests nous habitatges no poden, ni de bon tros, satisfer la demanda dels
sectors socials que no poden adquirir un habitatge a causa dels alts preus. Segons l’IBAVI,
aquesta demanda arriba a més de 7.000 habitatges37. 
 
A més, la limitació temporal de llicències per a la construcció de nous habitatges (en el cas
de Mallorca, un període de dos anys fins que es defineixi el Pla Territorial) podria afectar
especialment els sectors de població més desafavorits, ja que aquestes limitacions no
afecten a altres tipus de construcció com, per exemple, els habitatges d'alt standing en sòl
rústic (que són precissament les que actualment proliferen a l'interior de les illes38. 

L'últim fet que s’ha d’analitzar respecte de la situació de l'habitatge és la seva utilització.

                                                
37 Dades extretes de Ribelles, I. “Mallorca paraliza la construcción de pisos”. El Mundo, 13 de juliol de
2001.
38 Op. Cit.
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Mapa 7: Percentatge de primers habitatges

Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de l'Habitatge a les Illes Balears. UPC, 2001.

Aquest mapa ens mostra que el més alt percentatge d'habitatges principals es concentra a
l'interior de Mallorca. A Menorca no hi ha una pauta clara pel que fa a la distribució, però sí
que cal destacar que les Pitiüses tenen un baix percentatge d'aquest habitatge. És evident
que el percentatge d'habitatge principal té una forta relació amb el percentatge d'habitatge
secundari, i així ens ho mostra el mapa següent.

Mapa 8: Percentatge d'habitatge secundari

Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de l'Habitatge a les Illes Balears. UPC, 2001.

Comparant els dos mapes anteriors veiem que la relació és força gran, especialment per a
les Pitiüses i l’illa de Mallorca. En aquest últim cas, és a l'interior que hi ha el més alt
percentatge d'habitatge principal, cosa que implica un baix percentatge d’habitatge
secundari. Passa el contrari a la costa de Mallorca i a les Pitiüses, on l'alt percentatge
d'habitatge secundari contrasta amb el baix percentatge d’habitatge principal. Això té una
relació directa amb els preus dels habitatges, tal com veurem en l’apartat següent.
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Mapa 9: Percentatge d'habitatge desocupat per municipi

Font: Centre de Política de Sòl i Valoracions. Llibre Blanc de l'Habitatge a les Illes Balears. UPC, 2001.

Aquest mapa ens mostra principalment dues coses: la primera és que a l'interior de Mallorca
és on hi ha un més alt percentatge d’habitatges desocupats, fet provocat probablement pel
procés de despoblació juvenil a l’interior de l’illa. La segona cosa que ens mostra és que hi
ha també un elevat percentatge a la costa nord-oest i est de Mallorca i als municipis
meridionals d’Eivissa, que pot ser degut a l'abandonament, l'especulació urbanística, els alts
preus o a la voluntat del propietari de llogar els habitatges estacionalment. 

4.4.2- Preus de l'habitatge

Tal com ja hem esmentat en els anteriors apartats, els preus del metre quadrat a les Illes
Balears són dels més alts de l’Estat espanyol. 

Taula 24:  Preu del m2 d'habitatge per comunitats autònomes i total estatal

 
Mitjana

anual 1996
Mitjana

anual 1997
Segon

trimestre
1998

Segon
trimestre

1999

Segon
trimestre

2000

Segon
trimestre

2001*
País Basc 923,2 930,8 982,3 1144,8 1383,9 1633,8
Madrid 1084,4 1077,6 1083,2 1157,5 1319 1563,9
Catalunya 801,1 824,2 869,8 992,4 1150,1 1329,5
Balears 600,9 640,9 721,7 899,5 1143,8 1319,6
Navarra 683,6 728 737,3 820,1 957,3 1145
Canaries 596,1 639,4 709,8 804,6 944,7 1079,4
Estat Espanyol 674,3 684,8 709,7 780,2 891,7 1030,3
Cantabria 692,6 698,9 705,8 759,3 849,9 1002,9
Rioja 606,8 607,2 592,9 669,2 799,4 920
Castella i Lleó 623 632,4 677,8 724,3 810,8 904,6
Aragò 546,9 544,8 574,8 649 760,3 867,5
Asturies 619,8 630,1 654,8 718,3 786,1 858,4
Andalucia 524,8 533,2 537,4 579,8 656,1 763,2
País Valencià 481,3 496,9 522,5 579,7 652,1 739,5
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Galicia 564,3 571,7 591,9 605,1 650,3 706,5
Murcia 405,6 422,9 440,7 486,9 525,5 614,3
Cast - La Manxa 447,8 456 453,7 473,6 511,9 566,6
Extremadura 389,8 390,2 400 428 450,3 500,9

* dades provisionals
Font: Ministeri de Foment. Boletín estadístico nº 28. Ministeri de Foment 2001.

El gràfic següent mostra el creixement constant dels preus del metre quadrat. De fet, l’índex
de creixement entre el segon trimestre de 1998 i el del 2001 fou d’un 82,85 %, mentre que la
mateixa dada per a l’Estat espanyol fou d’un 45,19%. 

Gràfic 16: Evolució dels preus m2 a les Illes Balears i la mitjana estatal

* Dades corresponents al segon trimestre de l'any 
Font: Ministeri de Foment. Boletín estadístico nº 28. Ministeri de Foment, 2001.

Gràfic 17: Percentatge de les taxacions en funció del preu del metre quadrat, 
1997 i 2000

Font: Ministeri de Foment. Los precios de la vivienda, Ministeri de Foment, 2001.

El gràfic ens mostra que ha augmentat el nombre d'habitatges taxats amb els preus més
alts. En canvi, el percentatge d'habitatges taxats de preu més reduït per metre quadrat ha
disminuït considerablement. Aquest gràfic és una mostra més de l’increment constant dels
preus de l'habitatge que pateixen directament les Illes Balears.   
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És evident que la realitat geogràfica també influeix en el preu dels habitatges, i per això cal
fer una petita menció. 

Taula 25: Rànquing dels preus mitjans (euro/m2) dels municipis costaners 
i interiors de les províncies costaneres

Municipis costaners Municipis interiors
Any 1997 Any 1998 Any 1997 Any 1998

Biscaia 943,6 1.036,1 783,7 833
Guipúscoa 917,7 974,2 749,5 793,3
Barcelona 816,8 890,1 731,4 792,7
Balears, Illes 663,5 800,5 551,7 674,9
Mitjana del Conjunt * 617,8 670,7 541,5 569,2

* Almeria, Cadis, Granada, Huelva, Màlaga, Principat d'Astúries, Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife,
Cantàbria, Illes Balears, Barcelona, Girona, Tarragona, Alacant, Castelló de la Plana, València, La
Corunya, Lugo, Pontevedra, Múrcia, Guipúscoa, Biscaia.

Font: Ministeri de Foment. Índice de Precios de la vivienda, Ministeri de Foment, 1999

Com era de preveure, els preus del metre quadrat a la costa són superiors als de l’interior.
Concretament per les dades de 1998 el preu a la costa és superior en 125,61 euros (unes
21.000 ptes.)39, mentre que aquesta diferència a la mitjana del conjunt de les províncies
costaneres és de 101,57 euros (prop de 17.000 ptes.). Cal dir, però, que un menor preu no
implica un més alt índex d’ús, ja que és en els municipis de l’interior que hi ha una taxa més
alta d’habitatges desocupats.

Mapa 10: Municipis on el preu del m2 és superior a 600 euros el 1998.

Font: Ministeri de Foment. Índice de Precios de la vivienda, Ministeri de Foment, 1999

                                                
39 Probablement, les dades més actuals mostrarien que la diferència de preus entre la costa i l’interior
és molt menor a causa de l’augment d’edificacions a l’interior, especialment d’alt nivell.
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Aquest mapa ens serveix per entendre la diversa distribució de l'habitatge principal i
secundari (mapes 7 i 8). Comparant tots tres mapes es constata que els grans percentatges
d'habitatge primari se situen principalment als municipis que tenen un preu inferior als 600
euros per metre quadrat. D’altra banda, en aquells municipis on el percentatge d'habitatge
secundari és alt el preu de l'habitatge sol ser superior als 600 euros. 

El mapa anterior ens mostra que els preus de la costa són més elevats que els preus en
l'interior (en el cas de Mallorca), però el que més ens interessa és veure la relació entre el
preu de l'habitatge i el jovent. D'aquesta forma, considerant el percentatge de joves en la
població de municipis costaners, observem que hi ha una certa relació entre la concentració
de joves i els elevats preus dels habitatges. Així, en aquells municipis que tenen un
percentatge de joves més elevat (més del 24%) en un 66% d’aquests el preu del metre
quadrat és superior als 600 euros. Tenim la mateixa taxa en els municipis que tenen una
proporció de joventut entre el 22% i el 24%. Aquest percentatge disminueix progressivament
a mesura que analitzen els municipis més envellits, tal com mostra la taula següent.

Taula 26: Relació entre percentatge de joves i preu de l'habitatge

Més d'un
24%

Entre un
24% i un

22%

Entre un
22% i un

20%

Entre un
20% i un

18%

Menys
d'un
18%

Percentatge de municipis 
en els quals el preu del

metre quadrat és superior
als 600 euros

66% 66% 55'6% 33'3% 30%

Font: elaboració pròpia basada en l’índex de preus de l’habitatge, Ministeri de Foment 1999 i en les
dades de població de l'INE utilitzades en el capítol 4.1.

4.4.3- Promocions per a joves40

Diverses han estat les promocions de pisos realitzades pel Govern de les Illes Balears,
òrgan amb competències sobre l'habitatge i les possibilitats d'executar-les. S’han construït
una mitjana de 131 habitatges de promoció pública per any des del 1990 fins al 2001. Molts
d’aquests, però, no es destinen exclusivament als joves. De fet, el principal canvi en la
política d’habitatge respecte als joves es va realitzar el 1998, quan s’inicià l’oferta
d’habitatges de protecció especial per a aquest grup, ja que anteriorment no s’especificava
cap requisit per accedir a un habitatge de promoció pública.

Tal com especificàvem a l’inici d'aquest capítol, el Govern local té poca capacitat per
realitzar aquestes polítiques. Un altre factor que s’ha de tenir en compte és que els joves
desconeixen en molts casos les ajudes que es proporcionen des de l’administració. Per
contrarestar-ho, el Govern de les Illes Balears edita actualment la Guia de l’Habitatge, i
també realitza una pàgina web on es publiquen les ofertes i les demandes d’habitatge, amb
la col·laboració de les API41. 
 

                                                
40 Dades facilitades per L’IBAVI.
41 Direcció General de Joventut ( ed) Tres Quarts. Revista especialitzada en jovent i lleure. N. 8, abril
del 2000, Palma de Mallorca: Direcció General de Joventut, 2000.
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5- LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

Després d'analitzar els principals trets socioeconòmics de la joventut a les Illes, encetem ara
la segona part de l'estudi, en la qual volem aprofundir en el coneixement de les polítiques de
joventut, les línies d'actuació, els serveis, els programes i les accions que es desenvolupen
des dels ajuntaments. La informació que us presentem en aquesta part s'ha extret dels
qüestionaris que vam adreçar a tots els ajuntaments de més de 2.000 habitants, tal com
hem explicat en el punt de metodologia.

Hem endreçat tota la informació recollida a partir de cinc grans punts. En primer lloc, ens
centrarem en l'anàlisi de les estructures i els recursos disponibles per tal de dissenyar i
executar les polítiques en l’àmbit municipal. En aquest sentit, veurem si hi ha estructures
polítiques i tècniques i analitzarem la despesa pressupostària que s'assigna a aquestes
estructures.

En segon lloc, veurem quines són les principals línies d'actuació, fent un esment especial a
la planificació estratègica derivada del fet de comptar amb un Pla Integral de Joventut o amb
estadístiques actualitzades sobre la condició juvenil i les necessitats dels joves. A
continuació, ens centrarem en l'anàlisi dels serveis i els programes que es desenvolupen
des dels ajuntaments. En aquest punt veurem què s'està fent en àmbits com la informació i
l'assessorament, l'associacionisme, la participació, el lleure, l'habitatge, la salut, el consum,
la cultura, el turisme i, finalment, l’ocupació i el treball.

Seguidament, veurem quina és la percepció dels responsables municipals de joventut sobre
les principals necessitats dels joves i fins a quin punt aquestes necessitats es corresponen
amb les prioritats dels equips de govern. A més, recollirem quina és la valoració que es fa
sobre diferents aspectes relacionats amb les polítiques de joventut, com ara els recursos
disponibles, el nivell de satisfacció i la participació dels joves en els programes i accions, el
suport obtingut per part de les diferents administracions públiques i els principals
inconvenients que dificulten la coordinació de projectes amb altres entitats de caràcter
municipal o supramunicipal. Conclourem aquest punt amb una relació de les principals
demandes que, des dels ajuntaments, es fa a la Direcció General de Joventut del Govern de
les Illes Balears. Finalment, us presentem una relació de fitxes amb informació resumida de
cada un dels municipis que van col·laborar amb nosaltres en aquest estudi. 

5.1- ESTRUCTURES I RECURSOS DISPONIBLES

Un dels primers aspectes que volem analitzar en relació amb les polítiques de joventut que
es desenvolupen en l’àmbit municipal és l'existència d'estructures polítiques i tècniques. En
aquest punt, per tant, veurem quins municipis han institucionalitzat les polítiques adreçades
als joves a partir de la creació de regidories de joventut o d'estructures tècniques
específiques. D'altra banda, també analitzarem la composició dels cossos tècnics i la dotació
pressupostària que es destina als programes per a joves.

5.1.1- Estructures polítiques

Respecte a l’existència institucional d'un regidor o una regidora de joventut, podem dir que,
en aproximadament 9 de cada 10 municipis consultats, hi ha aquesta figura. Únicament en
un 10% dels casos no hi ha un càrrec polític específic que gestioni els afers relacionats amb
els joves. D'altra banda, hem observat que la majoria dels regidors i regidores de joventut
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comparteixen aquesta responsabilitat amb la d'altres àrees (un 61% del total). Per tant,
només en un 29% dels casos la regidoria de joventut te un caràcter exclusiu.

Taula 27: Existència d'estructures polítiques de joventut

Casos Percentatge
Exclusiva 15 29,4
Compartida 31 60,8
No 5 9,8
Total 51 100

Inicialment vam suposar que l’existència d'estructures polítiques de joventut es relacionaria
positivament amb la mida del municipi i el nombre de joves o que es podrien fer
interpretacions en funció del partit de govern. Tanmateix, a partir de l'anàlisi dels resultats
podem concloure que no hi ha cap correlació prou significativa amb aquestes variables: ni
amb el tipus de població (de la costa o de l'interior, ni amb el nombre absolut o relatiu dels
joves del municipi, ni amb el partit polític de govern).

La creació de la majoria de les regidories coincideix amb als anys en els quals es van
produir eleccions municipals (1991, 1995 i 1999), essent en aquest darrer on es dóna una
freqüència més elevada (un 43% del total es van crear aquest any). Tanmateix, l'evolució ha
estat diferent si analitzem la creació de regidories de tipus exclusiu o compartit. Així doncs,
les primeres regidories compartides es van crear l'any 1986, mentre que les primeres de
tipus exclusiu es van crear gairebé 10 anys més tard (el 1995). Veiem que ens els darrers
anys s'ha incrementat la creació de regidories exclusives de joventut.

Taula 28: Any de creació de la regidoria de joventut segons tipus

1986 1990 1991 1992 1995 1996 1999 2000 2001 Total
Exclusiva 36,4 9,1 27,3 9,1 18,2 100

Compartida 4,2 4,2 20,8 4,2 16,7 50 100
Total 2,9 2,9 14,3 2,9 22,9 2,9 42,9 2,9 5,7 100

Pel que fa a l'individu que té el càrrec de regidor de joventut, podem dir que es tracta d'una
persona relativament jove, especialment en els casos en els quals hi ha una regidoria
exclusiva de joventut. L’edat mitjana dels regidors en aquest cas és de 33,7 anys, mentre
que en el cas de les regidories compartides els regidors tenen una mitjana d'edat gairebé
tres anys superior (36,2).

La majoria dels regidors són homes (un 59%), i no hi ha diferències significatives en funció
de si la regidoria és exclusiva o és compartida. Aquests regidors dediquen aproximadament
19 hores a la setmana als afers relacionats amb les seves responsabilitats. En el cas dels
regidors amb dedicació exclusiva a joventut, la mitjana d'hores de dedicació es redueix
a 15,6, mentre que per als que s'encarreguen també de la responsabilitat d'altres
àrees, la dedicació mitjana s'incrementa fins a les 20,3 hores.

Taula 29: Dedicació mitjana dels regidors de joventut
segons tipus de regidoria

Dedicació mitjana
Exclusiva 15,6
Compartida 20,3
Total 18,7
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Un 36% dels regidors que es dediquen exclusivament a l'àrea de joventut hi dediquen més
de 20 hores setmanals, mentre que en el cas dels regidors que es responsabilitzen també
d'altres àrees el percentatge dels que treballen més de 20 hores setmanals s'incrementa fins
al 44%.

Per concloure, podem dir que gairebé la totalitat dels joves que viuen a les Illes compten
amb un referent polític municipal en matèria de polítiques de joventut. Els municipis sense
regidoria agrupen únicament el 3% dels joves. D'altra banda, al conjunt de poblacions on hi
ha una regidoria exclusiva de joventut hi viuen 40000 joves (un 21% del total), mentre que hi
ha uns 140.000 (el 76% restant) que viuen en ciutats en què hi ha una regidoria de joventut
compartida amb altres àrees.

5.1.2- Estructures administratives

Respecte a l'existència d'un departament tècnic de joventut, podem dir que n'hi ha en un
43% dels municipis analitzats. Per tant, en la majoria dels ajuntaments no existeix la figura
del tècnic de joventut o, si més no, un referent tècnic per als afers que afecten els joves.
Dels 22 casos en els quals hi ha un departament tècnic de joventut, n’hi ha 12 en el qual té
un caràcter exclusiu i 10 que es comparteix amb altres àrees.

Taula 30: Existència d'un departament tècnic de joventut

Casos Percentatge
Exclusiu 12 23,5
Compartit 10 19,6
No 29 56,9
Total 51 100

L’existència d'un departament tècnic de joventut no té una relació estrictament directa amb
l'existència d'una estructura política. Així doncs, podem trobar municipis que no tenen
estructura política però si tècnica i viceversa. També n'hi han que tenen una regidoria
exclusiva i un departament tècnic compartit o a la inversa. Veiem totes aquestes dades en la
taula següent.

Taula 31: Relació entre estructures polítiques i tècniques de joventut

Estructura política
Exclusiva Compartida No Total

Exclusiu 4 8 0 12
Compartit 4 5 1 10
No 7 18 4 29D

ep
tm

tè
cn

ic

Total 15 31 5 51

Per exemple, veiem com entre els municipis que compten amb una regidoria de joventut
exclusiva, gairebé la meitat no tenen cap mena de suport tècnic. Quan això succeeix en
municipis petits, el regidor de joventut acaba assumint també la direcció tècnica dels
programes. Aquest fenomen també es dóna en el cas de les regidories compartides (ja que
la majoria  no disposa de suport tècnic per al desenvolupament de les polítiques de
joventut). D'altra banda observem també que els departaments tècnics exclusius per a
joventut són més freqüents en els municipis que compten amb una regidoria compartida.

Sigui com sigui, el nombre de personal que dins dels ajuntaments es dedica a la
implementació tècnica dels programes de joventut és sensiblement reduït. En termes



Polítiques locals de joventut a les Illes Balears

52

generals, hem vist que en els 51 municipis analitzats, hi ha 68 persones vinculades a les
estructures tècniques de joventut (una mitjana de 1,3 persones per ajuntament). A més, la
dedicació d'aquests tècnics no és sempre a jornada completa. N’hi ha 17 que hi treballen a
temps parcial (una quarta part del total). A més, gairebé un 20% disposa d'un contracte
eventual. El nombre mitjà d'hores a la setmana que treballen és de 31,7.

5.1.3- Recursos econòmics

El pressupost és un dels recursos essencials per poder executar les polítiques de joventut.
Analitzar la despesa dels ajuntaments en programes adreçats als joves és molt complicat,
atesa la mateixa complexitat de la gestió pressupostària i pel fet que hi ha despeses
assignades a programes juvenils que no s'assignen necessàriament a la regidoria de
joventut. La informació que hem recollit fa referència fonamentalment al pressupost
disponible directament per la regidoria de joventut de cada ajuntament. Atès el previsible
biaix que poden presentar algunes d'aquestes dades, hem decidit tractar-les de forma
agregada. D'aquesta forma, podem dir que en el conjunt de les Illes Balears (i sobre la base
de les dades que ens han proporcionat els ajuntaments) la despesa mitjana anual en
programes de joventut per cada jove resident ascendeix a 28,3 euros (unes 4.700 ptes.).
D'altra banda, hem calculat que el conjunt del pressupost que gestionen les regidories o
departaments de joventut respecte al total del pressupost dels municipis és de tan sols el
0,6%. Així doncs, únicament un de cada 170 euros dels pressupostos municipals recauen
directament en programes adreçats als joves.

Els municipis que dediquen un més alt percentatge del pressupost total a finançar
directament les polítiques de joventut són Es Mercadal, Alaró i Petra.

5.2- LÍNIES D'ACTUACIÓ

L’àmbit local compta amb una posició privilegiada per a la implantació de mesures
redistribuïdores atesa la seva proximitat als ciutadans i ciutadanes. Aquesta situació permet
un coneixement acurat de la realitat, així com de les necessitats que se'n desprenen i
possibilita actuacions directes i concretes. Tanmateix, la manca de competències, en
algunes ocasions, o de recursos, en d’altres, dificulten aquest procés.

Els Plans Integrals de Joventut defineixen a partir d'una anàlisi de la realitat dels joves
quines són les estratègies que s’han de desenvolupar. La importància de comptar amb un
Pla Integral de Joventut de caràcter municipal rau en l'adaptació a la realitat concreta dels
joves del municipi i planteja unes línies per desenvolupar de manera global (integral) accions
i programes que pretenen satisfer les necessitats detectades en cada cas.

Dels 51 municipis als quals s'ha tramès el qüestionari, únicament el 6% compta amb un Pla
Integral de Joventut. El 12% o bé l'estan elaborant actualment, o bé tenen com a referència
el Pla Jove del Govern de les Illes Balears.

Taula 32: Existència d’un Pla Integral de Joventut

Nombre municipis Percentatge
Sí 3 6
No 42 82
Sí, el de la DGJ 3 6
Està en elaboració 3 6
TOTAL 51 100
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En el mateix sentit, hem volgut recollir el nombre de municipis que compten amb
estadístiques actualitzades sobre les necessitats dels joves. Entenem que un més alt grau
d’informació sobre les condicions d’aquest col·lectiu pot tenir repercussions en un disseny
més acurat de les polítiques de joventut. En aquest cas, el 46% dels municipis afirma tenir
estadístiques actualitzades sobre les necessitats dels joves. 

Taula 33: Existència d’estadístiques actualitzades sobre necessitats dels joves

Nombre municipis Percentatge
Sí 23 46
No 27 54
Total 50 100

5.3- SERVEIS I PROGRAMES

En aquest apartat recollim les diferents actuacions en matèria de joventut desenvolupades
des de les administracions locals. Presentem les diferents actuacions segmentades segons
les àrees. 

5.3.1 Serveis d’Informació i Assessorament

En els darrers anys, la revolució tecnològica i econòmica ha estat possible gràcies a un fort
procés de desenvolupament de les tecnologies de la informació. Les societats que
conformen el "primer món" es defineixen com a societats de la informació. La informació
s’ha convertit en un bé estratègic que determina l’accés als recursos. En aquest sentit,
l’accés a la informació s’erigeix com un nou factor de desigualtat social, configurant noves
vies d’exclusió social.

La proximitat de les administracions municipals respecte als ciutadans els atorga una posició
privilegiada per tal de proporcionar els serveis i mitjans necessaris per gaudir d'un fàcil
accés a la informació. Els punts d'informació juvenil i els punts d'accés a Internet són
instruments que les administracions públiques poden impulsar per dotar de mitjans els
ciutadans.

En aquest sentit, els serveis d'informació són iniciatives que neixen amb l'objectiu de pal·liar
les dificultats d'accés a la informació. Observem que el 84% dels municipis ha apostat per
aquesta via. D'aquests, el 90% són de caràcter específic per a joves. El fet que es defineixin
serveis adreçats específicament a joves facilita la identificació dels joves amb el servei,
alhora que proporciona serveis i informacions més acurats respecte de les seves
necessitats. 

Taula 34: Existència de serveis d’informació per als ciutadans

Nombre municipis Percentatge
Sí, general 4 8
Sí, específic per joves 39 76
No 8 16
Total 51 100
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Els serveis d'informació tenen en l’augment dels usuaris una confirmació de la seva bona
acollida. En els darrers tres anys hi ha hagut un augment del nombre d'usuaris en el 82%
dels serveis.

Taula 35: Evolució del nombre d’usuaris en els darrers tres anys

Nombre municipis Percentatge
Ha augmentat 32 82,1
Es manté igual 7 17,9
Total 39 100

Gairebé la totalitat de serveis d’informació ofereix informació tant sobre aspectes
estructurals que influeixen i determinen els processos emancipatoris dels joves (educació,
treball, habitatge o associacionisme), com sobre aspectes relacionats amb experiències
puntuals i concretes (lleure o turisme).

Gràfic 18: Informació disponible als centres d’informació

A la taula següent es mostren quines són les consultes majoritàries al serveis d’informació
juvenil, de caràcter específic per a joves; aquestes s'adrecen als àmbits de l’educació i la
formació, tant pel que fa a les vies formatives com als recursos dels que poden disposar
(beques i ajudes). En segon lloc es troben les consultes realitzades al voltant del treball i
l’ocupació. L’oci i el lleure són el tercer àmbit de demanda més sol·licitat. 

Gràfic 19: Demandes més freqüents als punts d’informació juvenil
(percentatge)42

                                                
42 Els resultats del gràfic mostren quines han estat les demandes majoritàries en els Punts d’Informació Juvenil.
Els resultats recullen de forma agregada la primera i segona opció més demanada en cadascun dels PIJ. 
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El tipus de demandes que els joves realitzen majoritàriament confirmen la centralitat dels
aspectes estructurals entre les preocupacions dels joves; tanmateix, el tercer tipus
d’informació més sol·licitada fa referència al lleure. En el marc de la II Encuesta sobre la
Demanda Informativa de los Jóvenes en los Servicios de Información Juvenil y Perfil de los
Usuarios en el año 200043, els resultats per al conjunt de l’Estat espanyol recollien les
mateixes prioritats, el 48% dels joves enquestats havien demanat informació sobre formació
(cursos), seguit en importància (34,9%) per les qüestions sobre treball; la següent sol·licitud
majoritària feia referència al temps lliure (34,7%).

 
L'èxit dels centres d'informació parteix de dues premisses: el coneixement de l’existència del
servei i l’existència d’una sol·licitud concreta; en aquest sentit, els centres d’informació no
són una eina òptima com a canal exclusiu d’informació per donar a conèixer un cert tipus
d'informació puntual, com activitats o convocatòries concretes. En funció de diferents
variables com la quantitat de població jove o la dimensió del territori es fa necessària la
utilització d’altres instruments de difusió. Les publicacions adreçades a joves o els sistemes
de descentralització de la informació són eines útils per assolir aquests objectius.

Pel que fa a la realització de publicacions d’informació per a joves, veiem que el 75% dels
municipis no en publiquen cap.

Taula 36: Existència de publicacions d’informació per a joves

Nombre municipis Percentatge
Sí 13 25
No 38 75
Total 51 100

Pel que fa al sistema de descentralització de la informació, a la taula següent s’aprecia que
el 67% dels municipis utilitza algun sistema per evitar la concentració de la informació. La
delegació de corresponsals als IES i el sistema de cartelleres descentralitzat són els que
mostren més freqüència. Entenem que la figura del corresponsal als IES compta amb una
especial rellevància per dos aspectes centrals. D’una banda, els joves que assumeixen
aquesta tasca estan immersos en un procés de participació i d'assoliment de
responsabilitats amb una marcada implicació formativa i d'adquisició de capacitats
personals. D'altra banda, es troben allà on hi ha un col·lectiu important de joves, als quals
els serà més fàcil identificar-se amb qui transmet la informació.

Taula 37: Existència de programes de sistemes 
de descentralització de la informació

Nombre % Tipus de programes Nombre Percentatge
Corresponsals IES 13 33,3
Sistema cartelleres
descentralitzat 13 33,3Sí 34 67

Altres 13 33,3
No 17 33 - -
Total 51 100 39* 100

*Respostes múltiples

                                                
43 Instituto de la Juventud, Servicio de Documentación y Estudios; II Encuesta sobre la Demanda
Informativa de los Jóvenes en los Servicios de Información Juvenil y el Perfil de Usuarios en el año
2000, pàg. 44. 
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Entre altres vies de descentralització de la informació es troben penjar cartells en llocs on
acudeixen els joves de manera regular o enviar les informacions a través del correu. 

Si a l’inici d’aquest apartat fèiem al·lusió a la importància del domini de la informació en la
nostra societat, Internet s’ha convertit en el mitjà paradigmàtic d’aquesta era de la
informació. Internet és l’eina per excel·lència que facilita l’accés a la informació i als recursos
eludint limitacions espacials i temporals. L’accés a Internet es confirma cada dia més com un
eix d’inclusió-exclusió en el sistema social. L’administració municipal té al seu abast afavorir
la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes facilitant la connexió a la xarxa a
través de punts públics de connexió a Internet. 

Taula 38: Existència de punts públics d’accés a Internet

Nombre municipis Percentatge
Sí 44 86,3
No 7 13,7
Total 51 100

El 86% dels municipis disposa de punts públics d’accés a Internet per als ciutadans i
ciutadanes. La localització d’aquests punts es concreta en espais públics que desenvolupen
altres funcions de difusió d’informació. No s’han constituït, però, espais específics (aules
d’informàtica) de caràcter públic al marge de centres docents (on l’accés sol ser limitat).

Taula 39: Localització dels punts d’accés a Internet

Nombre municipis Percentatge
Biblioteques 27 48,2
PIJ- Centres d’informació 21 37,5
Altres 8 14,3
Total 56* 100

* Respostes múltiples

Els punts d’accés a Internet es troben majoritàriament a les biblioteques i als punts
d’informació juvenil o centres d’informació. Dotze dels 44 municipis tenen l’accés a Internet
diversificat en diferents punts. La mitjana d’ordinadors connectats a la xarxa per municipi és
de 3,4 ordinadors.

A tall de conclusió, podem establir que els municipis enquestats de manera gairebé general
han apostat pels centres d’informació (84%), el 90% dels quals són específics per a joves.
Malgrat tot, el repte que es planteja és a més de garantir l’accés a la informació, oferir bons
serveis d’assessorament personalitzat i proporcionar informació per “aprendre” a cercar
informació. Els punts d’informació juvenil no tenen sentit com a espais on s’acumula
físicament la informació, sinó com a espais on s’ajuda a destriar la informació important de la
supèrflua. 

5.3.2- Associacionisme i participació
 

El desenvolupament d’un teixit associatiu fort és una de les garanties de protecció i
sosteniment de la democràcia més importants. Les associacions són expressions de la
democràcia en ella mateixa. Les associacions, a més de ser escoles de participació, són
estructures que serveixen per a vehicular la interlocució entre societat civil i administració,
de manera que esdevenen també una eina privilegiada per a la pràctica d’una democràcia
realment participativa.
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En una època de construcció de la pròpia identitat, la participació en una associació juvenil
pot ser cabdal en la socialització dels joves com a ciutadans responsables i compromesos
amb el seu entorn i la societat. L’administració disposa dels recursos necessaris per donar
solidesa al moviment associatiu juvenil. 

A la taula següent es recull la mitjana d’associacions juvenils que hi ha per municipi en
funció del nombre de joves del municipi.

Taula 40: Mitjana d’associacions per municipi 
segons quantitat de joves

Núm. Joves Mitjana
<499 1,3
500-999 2
1.000-1.999 2
2.000-3.999 2,7
4.000-5.999 6,2
>6.000 7
Total 3,5

A mesura que augmenta el nombre de població jove al municipi, augmenta la mitjana
d’associacions; aquest augment, però, no és proporcional. Aquests resultats recullen un
panorama poc favorable pel que fa al grau d’associacionisme juvenil.

Pel que fa a l’evolució del nombre d’associacions, en els darrers quatre anys, en el 64% dels
municipis el nombre d’associacions juvenils s’ha mantingut igual.

Taula 41: Augment del nombre d’associacions juvenils
en el municipi en els darrers quatre anys

Nombre municipis Percentatge
Ha augmentat 16 36,4
Es manté igual 28 63,6
Total 44 100

Pel que fa a les associacions juvenils no hem pogut recollir dades sobre la seva composició
(nombre de socis, tipus de socis...), en molts dels casos no s’ha especificat de quina
tipologia són o quins objectius persegueixen. Tanmateix, les que s’especifiquen són
majoritàriament entitats de lleure. 

 
El tipus de relació amb l’administració és cabdal per al manteniment i el desenvolupament
dels projectes de les associacions juvenils. Una política juvenil que prioritzi els interessos i
les inquietuds dels joves, potenciarà el teixit associatiu juvenil i les iniciatives que sorgeixin
de les entitats, amb els diferents mitjans dels quals disposa, establint convenis, donant
subvencions i/o facilitant locals o infraestructures. El 92% d’aquestes associacions juvenils
mantenen relació amb la regidoria de joventut.

A la taula següent queda recollit el tipus de relació que mantenen les administracions amb
les associacions als municipis de les Illes Balears enquestats.
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Gràfic 20: Tipus de relació entre administració municipal i associacions

Pel que fa al suport econòmic, tal com s’aprecia a la taula, el 78% dels municipis dóna
subvencions a les associacions juvenils i el 17,6% realitza convenis. El conveni és la fórmula
que estableix un compromís mutu més alt entre administració i associació, definint un marc
de drets i deures i establint una corresponsabilització dels projectes de les associacions. 

La cessió d’infraestructures i espais és necessària per dotar d’un marc les activitats i per
tenir accés a recursos molt elementals; aquests però, són necessaris però no suficients: les
aportacions econòmiques són imprescindibles per garantir la gestió i la direcció autònoma
de les diferents iniciatives per part de les associacions. El 72,5% dels municipis enquestats
cedeix locals a les associacions. El 57% d’aquests compta amb equipaments específics per
a joves (41,2% del total de municipis).

Taula 42: Municipis que compten amb equipaments municipals
específics per a joves i tipus d’equipament

Municipi  Tipus d’equipament
1 Pollença Centre Juvenil
2 Palma de Mallorca Centre d'informació, casals
3 Santa Maria del Camí Son Llaut
4 Vilafranca de Bonany Casal de cultura
5 Manacor Molí d'en Polit
6 Petra Casal de joves (es quarter)
7 Capdepera Casal de joves
8 Sineu Al PIJ, sala per fer reunions
9 Mercadal (Es) A Mercadal, un de provisional; a Fornells, s'està construint
10 Alaior Biblioteca que funciona com a centre cívic i dos locals d'assaig
11 Migjorn Gran (Es) Casal de Joves (Ass. juvenil gestiona el Casal)
12 Ciutadella de Menorca Zona de patinatge i utilització de centres escolars
13 Esporles Centre d'informació, casal de joves
14 Sant Antoni de Portmany Club juvenil
15 Banyalbufar Camp de futbol i camp de bàsquet
16 Formentera Centre informació jove i casal de joves
17 Sant Joan de Labritja Local social Portinatx, camp municipal d'esports i pistes esportives
18 San Josep de sa Talaia Sala de joventut
19 Sant Lluís Local de joves "Molí de Baix"
20 Eivissa Casal de joves, (ara s'inicien obres)
21 Calvià (no s'especifica quin tipus d'equipament)
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Si bé no podem aclarir en tots els casos quines són les característiques dels equipaments,
d’aquells que s’especifiquen veiem que el tipus d’equipament que es presenten amb més
freqüència són els casals de joves i les zones esportives. 

Un altre nivell de representació associativa és el que es conforma a través dels consells
locals de joventut. Aquests organismes poden arribar a ser una de les màximes expressions
de democràcia participativa. Els consells locals de joventut són institucions legitimades per a
la representació del teixit associatiu; són l’organisme capaç de vehicular les inquietuds del
moviment associatiu juvenil. Els consells tenen un fort potencial d’implicació dels joves
sempre que es recullin i prevegin en les polítiques de joventut les iniciatives i les inquietuds
dels joves i s’allunyi de ser un òrgan de participació exclusivament simbòlica.

A la taula següent es recullen el nombre de municipis en els quals s’han conformat consells
locals de joventut.

Taula 43: Existència de consell local de joventut

 Nombre municipis Percentatge
Sí 6 12,2
No 43 87,8
Total 49 100

Com s’observa, la constitució de consells locals de joventut és minoritària als municipis que
hem enquestat. Eivissa, Inca, Maó, Felanitx, Sòller i Alaró són els sis municipis que compten
amb aquesta estructura organitzativa. 

5.3.3- Activitats i serveis de lleure

Els joves acostumen a tenir amplis períodes de temps lliure (especialment els que estudien
exclusivament). Aquest és un temps molt important, un temps socialitzador; és en aquest
temps que una franja important de joves pot prendre les seves primeres decisions. Aquest
temps es contraposa a un temps d’obligatorietats. En les decisions d’activitat de temps lliure,
els joves busquen relacions amb els iguals i defineixen la seva identitat a través de les
experiències que realitzen. Els agents econòmics han entès els joves com a importants
consumidors potencials i han definit un seguit d’alternatives d’oci de consum. L’origen
mercantilitzat d’aquestes iniciatives té associat com a objectiu principal l’obtenció de
beneficis econòmics i no l’enriquiment personal dels joves.

Partint, doncs, del fet que els joves donen un alt valor al temps lliure com a espai per
desenvolupar la pròpia autonomia, convé que des de l’administració pública es facilitin als
joves alternatives a l’oci consumista i s’executin campanyes informatives per promoure el
consum responsable (tant pel que fa a les activitats, com pel que fa a productes de consum).
Cal assenyalar, a més, que l’ús del temps lliure té també una vessant formativa. Iniciatives
que promoguin l’educació en el lleure facilitaran l’assumpció entre els joves d’elements que
omplin de significativitat i qualitat aquest temps. Els ajuntaments tenen l’oportunitat
d’impulsar aquesta mena d’iniciatives, o bé donar suport a les entitats que ja estan treballant
en aquest camp. 
 
En el gràfic següent es recullen quines són les activitats que es desenvolupen als municipis
que hem enquestat. 
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Gràfic 21: Activitats i serveis de lleure desenvolupats al municipi

Com es pot observar, les activitats que es desenvolupen majoritàriament són aquelles que
es realitzen de forma puntual en un moment concret de l’any (casals d’estiu, campaments,
camps de treball o intercanvis internacionals). Hi ha una menor representació d’aquelles
activitats que es desenvolupen de forma continuada al llarg de tot l’any, com ara els casals
infantils, els centres cívics o els casals de joves.

Els agents que porten a terme l’organització d’aquestes són variats; les iniciatives tant
parteixen de l’administració com de les associacions i entitats dels municipis. En el gràfic
següent podem observar quins organismes porten a terme l’organització dels serveis i
activitats de lleure. En primer lloc, trobem que l’Ajuntament organitza de manera exclusiva
gran part de les activitats, el 57% d’aquestes. Si diferenciem entre les que són organitzades
des de l’àrea de joventut i les que es porten a terme des d’altres àrees, comprovem que
s’organitzen més activitats de temps lliure per a joves des d’àrees que no són pròpiament la
de joventut (30,7%); alhora és des d’aquestes àrees des d’on s’organitzen un més alt
nombre d’activitats de temps lliure. Per simplificar la lectura del gràfic, s’ha definit una única
categoria  (Administració Municipal ) on es recullen les activitats organitzades tant des de
l’àrea de joventut com des de les altres àrees de l’Ajuntament.  Les associacions o entitats
del municipi estarien implicades en el 38,3% de les activitats que s’organitzen als municipis.
Les associacions o entitats del municipi serien responsables de manera exclusiva del 26,3%
de les activitats que es desenvolupen al municipi i en el 12% dels casos es produiria una
cogestió entre administració i associacions. 

Gràfic 22: Activitats i serveis de lleure segons qui les organitza o gestiona
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Comprovem que la pràctica totalitat de les iniciatives que es desenvolupen en l’àmbit del
temps lliure són iniciatives que parteixen des de l’administració o de les associacions, tan
sols en el cas de les ludoteques i en els casals d’estiu, es troba la intervenció de les
empreses privades. 

5.3.4- Habitatge

En l’apartat referent a l’habitatge a les Illes Balears, es feia palès el desajust que es produeix
entre l’oferta d’habitatge i les possibilitats d’accés a l’habitatge per als joves. Es constatava
que el preu de l’habitatge als municipis costaners és dels més alts de tot l’Estat, superats
exclusivament per Barcelona, Guipúscoa i Biscaia. A les zones costaneres és també on hi
ha una més alta concentració de joves atrets per les possibilitats de trobar una feina. Les
condicions laborals dels joves a les Illes Balears, no obstant això, dibuixen un panorama de
precarietat caracteritzat per la temporalitat i l’estacionalitat principalment. 

En aquest marc, definit de manera breu, s’imposa la necessitat de desenvolupar polítiques
que facilitin l’accés dels joves a un habitatge. El 28,8% dels municipis compten amb algun
programa específic de promoció d’habitatge per a joves. Les característiques d’aquests es
recullen a la taula següent. 

Taula 44: Programes d’habitatge per a joves

 Nombre municipis Percentatge
Habitatges VPO per a joves 5 33,3
Subvencions per a compra i reforma 4 26,7
Rebaixa llicència municipal d'obres 3 20,0
Assessorament 2 13,3
Altres 1 6,7
Total 15 100

La mesura que té una freqüència més alta són els programes que es realitzen en conveni
amb l’IBAVI; la construcció d’habitatges de protecció oficial es porta a terme en un de cada
tres municipis que desenvolupen algun programa d’habitatge.

5.3.5- Salut i consum

Pel que fa a la salut i el consum, la joventut és un període molt important; en aquest moment
es determinen certs hàbits i estils de vida que poden condicionar situacions futures. La tasca
informativa i preventiva té una gran importància en aquest període d’experimentació i
descoberta. 

El 67% dels municipis realitzen algun tipus de programa adreçat a joves sobre salut i/o
consum. Les campanyes que tenen més difusió tenen com a objectiu principal la
conscienciació sobre els riscos del consum de drogues (36,6%). Les Illes Balears superen la
mitjana del consum de drogues il·legals respecte a la mitjana de l’Estat; a tall d’exemple, la
probabilitat de consum diari de cocaïna duplica les probabilitats de consum respecte a la
resta de l’Estat.44 

                                                
44 Pla Jove 2001-2004: Pla estratègic de joventut del Govern de les Illes Balears, Direcció General de
Joventut
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En segon lloc, es troben les campanyes informatives de prevenció de contagi del VIH; val a
dir que les Balears tenen la taxa de SIDA més alta de l’Estat (dades extretes del Pla Jove).
La SIDA és la primera causa de mort de la població entre 25-34 anys per als dos sexes; per
al grup de 35 a 44 anys continua sent la primera causa en el cas dels homes i la segona per
a les dones.

A la taula següent es recullen desglossats els diferents programes que es realitzen entorn
de temes de salut. Les possibilitats de desenvolupar més d’un programa per municipi dóna
lloc a respostes múltiples. En aquest sentit, podem dir que deu municipis fan dos programes
específics per a joves en l’àmbit de la salut i el consum. 

Taula 45: Campanyes portades a terme sobre salut i consum

 Nombre de municipis Percentatge
Prevenció drogaaddiccions 15 36,6
Prevenció SIDA 13 31,7
Educació sexual 2 4,9
no s'especifica 7 17,1
Altres 4 9,7
Total 41* 100

* Respostes múltiples

La categoria “Altres” agrupa aquells programes que no tenen una alta representació:
programes de salut relacionats amb l’alimentació o campanyes preventives d’accidents de
trànsit. Aquest últim factor és el que produeix una més alta mortalitat entre els joves entre 15
i 24 anys.

5.3.6- Cultura

El 49% dels municipis realitzen programes de suport a joves creadors o artistes. La
freqüència d’aquests programes augmenta a mesura que augmenta el nombre de joves a la
població. Aquesta tendència, però, no es manté en els municipis que tenen entre 4.000 i
5.999 joves com es pot apreciar a la taula següent. Val a dir que l’escassetat de municipis
d’aquesta franja dóna lloc a una alta variabilitat d’aquest valor. 

Taula 46: Realització de programes de suport a joves
creadors/artistes segons població jove

 Percentatge
 Sí No
<499 0 100
500-999 33,3 66,7
1.000-1.999 53,8 46,2
2.000-3.999 100 0
4.000-5.999 33,3 66,7
>6.000 100 0
Total 49 51

A la taula següent es recullen els diferents tipus de programes agrupats que es
desenvolupen als municipis amb l’objectiu de donar suport als joves creadors o artistes.
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Taula 47: Programes de suport a joves creadors o artistes

Programes Nombre Percentatge
Premis a expressions culturals (literatura, pintura, fotografia, etc.) 8 25
Beques investigació 7 21,9
Art jove 6 18,7
Festivals de música 2 6,3
Suport activitats concretes 3 9,4
Altres 6 18,7
 Total 32* 100
*Respostes múltiples

Els programes que es porten a terme amb més freqüència són aquells relatius a potenciar
les produccions artístiques i culturals a través de la realització de certàmens amb
atorgament de premis. En segon lloc, es trobarien les dotacions per a investigació, que
representen prop d’un 22% dels programes realitzats. Seguidament, el programa “art jove”,
es desenvolupa en prop del 19% dels municipis que hem enquestat. Amb tot, el 22%
d’aquests municipis organitza més d’un programa de suport a les activitats creatives i
artístiques dels joves. 

El 64,6% dels municipis fan tallers o cursets per a joves de continguts molt diferenciats. Si
bé podríem pensar que els municipis amb un més alt nombre de joves seguirien cursos o
tallers en més proporció que els municipis amb menys quantitat de joves, els resultats del
qüestionari indiquen una manca de relació directa.

Taula 48: Realització de tallers, cursos i cursets per a joves (en %)

 Nombre de joves Sí No
<499 75 25
500-999 66,7 33,3
1.000-1.999 38,5 61,5
2.000-3.999 87,5 12,5
4.000-5.999 50 50
>6.000 100 0
Total 64,7 35,3

Taula 49: Tipus de cursos, cursets o tallers organitzats per a joves

 Nombre Percentatge
Expressió plàstica 15 20,0
Formació curricular 8 10,7
Expressió dramàtica 7 9,3
Festes i música tradicionals i populars 6 8,0
Expressió audiovisual 6 8,0
Activitats esportives 4 5,3
Expressió musical 3 4,0
Conscienciació protecció medi ambient 3 4,0
Formació educadors de lleure 2 2,7
Altres 12 16,0
No s'especifica 9 12,0
Total 75* 100

   * Respostes múltiples
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Els cursets i tallers que es fan de manera més freqüent són aquells relacionats amb
l’expressió artística; en primer lloc es trobarien els d’expressió plàstica, la majoria són tallers
de manualitats. En segon lloc, es trobarien aquells cursos que proporcionen coneixements
que milloren el currículum professional, com ara cursos per a adults o cursets d’informàtica.
Seguidament, els següents cursos que s’organitzen amb més freqüència són els tallers i
cursos d’expressió dramàtica (cursets de teatre, titelles, contacontes...). Posteriorment,
trobem els tallers i cursets vinculats al manteniment de festes tradicionals i populars;
aquesta categoria engloba els tallers de ximbombes i els tallers de carrosses i carnaval,
entre altres. La categoria “Altres” aglutina tallers la freqüència dels quals és baixa en relació
amb la resta: aquesta categoria la conformarien activitats com els tallers de cuina, tallers de
bricolatge, de tatuatges o maquillatge, entre altres. 

Caldria remarcar que una gran part de l’oferta cultural es desenvolupa des de la xarxa
associativa. Com esmentàvem en l’apartat referent a la participació, les associacions estan
implicades en el 38% de les activitats i serveis de lleure que es porten a terme al municipi; la
majoria d’aquestes activitats suposen una part important de les ofertes de caràcter cultural
dels municipis. 

5.3.7- Turisme

Al conjunt de municipis que hem enquestat no hi ha serveis que promocionin el turisme
juvenil. Tan sols dos municipis compten amb programes de promoció del turisme juvenil,
organitzant activitats per a joves. Pel que fa a l’existència de serveis específics per a joves
d’informació i assessorament, tan sols un municipi compta amb una viatgeteca.

5.3.8- Ocupació i treball

El 51% dels municipis que hem enquestat compta amb serveis específics d’informació i
assessorament sobre temes d’ocupació i treball. Els serveis d’informació disposen dels
següents tipus d’informació.

Gràfic 23: Tipus d’informació disponible

Els municipis tenen les competències necessàries per organitzar programes de formació
ocupacional que adaptin la formació dels joves del municipi a les demandes de l’estructura
econòmica de l’entorn. Dels municipis enquestats, el 35% ha desenvolupat programes de
formació ocupacional. Quatre d’aquests desenvolupen alhora diversos programes amb
l’objectiu de proporcionar una formació ocupacional als joves del municipi. La taula següent
recull quin tipus de programes organitzen. 
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Taula 50: Programes de formació ocupacional

Nombre Percentatge
Escoles taller 9 40,9
PGS 7 31,8
Altres 5 22,7
Cases d’oficis 1 4,5
Total 22* 100

*Respostes múltiples

Un bon instrument per facilitar als joves l’accés a la feina és la creació de borses de treball
per a joves. El 45% dels municipis enquestats han creat una borsa de treball per a joves. Pel
que fa a programes de suport a joves aturats, tan sols un 8% dels municipis en fan algun.

5.4- VALORACIÓ

A partir d'aquest punt, i fins al final de la secció, ens ocuparem de mostrar la informació
recollida a l'última part del qüestionari. En aquesta part es van formular una sèrie de
preguntes amb l'objectiu de recollir la valoració que els municipis feien sobre diferents
aspectes com, per exemple, la percepció sobre les necessitats actuals dels joves  a mitjà
termini, les prioritats actuals i futures del govern municipal, els recursos disponibles per
portar a terme els programes de joventut, la participació dels joves en les polítiques de
joventut, el suport obtingut per part de les diferents administracions públiques o els principals
inconvenients que limiten la coordinació de programes amb altres entitats municipals i
supramunicipals. La informació sobre aquests aspectes es va recollir mitjançant una
combinació de preguntes obertes, semiobertes i tancades, de manera que ens permetessin
comptar amb elements compartits i, alhora, recollissin la diversitat de les inquietuds
particulars de cada municipi.

5.4.1- Necessitats dels joves i prioritats de l'equip de govern

En aquest primer punt volem recollir quina ha estat la percepció dels ajuntaments sobre
quines són les principals necessitats dels joves i quines són les prioritats de l'Equip de
Govern en matèria de joventut. 

Com hem esmentat anteriorment, l'especificitat de cada un dels municipis dificulta
l'establiment de correlacions que siguin significatives tant pel que fa a la mida del municipi
com en relació amb e color de l'equip de govern. És per això que hem preferit tractar totes
les dades de forma agregada.

Pel que fa a les necessitats dels joves, la majoria dels ajuntaments consultats esmenta
principalment l'habitatge, l'educació, el lleure i la participació, mentre que, en el cas de les
prioritats de govern, la principal preocupació es vincularia a la participació, seguida de
l'educació i la cultura. Veiem totes aquestes dades a la taula següent:
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Taula 51: Necessitats dels joves i prioritats de l'equip de govern

Necessitats dels joves Prioritats de l'equip de govern
1a 2a 3a 4a 5a Aparicions 1a 2a 3a 4a 5a Aparicions

Habitatge 21 7 6 3 0 37 12 4 3 1 3 23
Participació 4 5 9 5 3 26 9 8 7 2 3 29
Educació 3 5 7 5 6 26 6 7 7 5 3 28
Lleure 9 7 7 0 3 26 3 7 6 4 2 22
Treball 7 11 2 2 2 24 5 8 1 4 2 20
Cultura 1 5 4 7 6 23 0 6 9 5 6 26
Salut 0 4 3 5 2 14 2 2 4 5 3 16
Altres 5 4 3 2 0 14 11 5 3 1 0 20
Total 50 48 41 29 22 48 47 40 27 22
NC 1 3 10 22 29 3 4 11 24 29

Podríem sintetitzar la informació d'aquesta taula si poguéssim calcular la importància mitjana
del pes relatiu de cada una de les categories (tenint en compte no només el nombre de
vegades que s'esmenta sinó també l'ordre en les prioritats). Hem intentat fer-ho mitjançant
un petit càlcul45. El resultat d'aquesta operació s'expressa a la taula següent.

Taula 52: Importància relativa de les necessitats dels joves
i les prioritats dels equips de govern

 
Necessitats
dels joves

Prioritats de l'equip
de govern Diferència

Habitatge 157 90 -67
Treball 91 70 -21
Salut 37 43 6
Cultura 57 67 10
Educació 72 92 20
Lleure 97 71 -26
Participació 80 105 25
Altres 54 86 32

Veiem que la percepció de la necessitat d'habitatge entre els joves destaca molt per sobre
de les altres i que la diferència respecte al pes relatiu que obté l'habitatge juvenil entre les
prioritats de govern és la més accentuada de totes. D’altra banda, els elements que obtenen
una sobrevaloració com a prioritats de govern, al marge de la seva eventual necessitat pee
als joves, són principalment la participació i l'educació.

Aquestes dades ens mostren, per tant, que malgrat que es consideri que les principals
necessitats dels joves són l'accés a l'habitatge o el treball, les prioritats dels governs
municipals se centren en el foment de la participació o l'educació. Les raons d'aquestes
diferències poden ser múltiples, tot i que probablement la més important sigui la manca de
competències de les administracions locals en aquests àmbits i l'escassetat de recursos
econòmics per afrontar, per exemple, el cost de realitzar una política efectiva de promoció
de l'habitatge entre els joves. De fet, una de les demandes més freqüents dels municipis al
Govern de les Illes Balears és precisament l'augment de la dotació econòmica que permeti
costejar aquesta mena de programes.

                                                
45 Hem assignat el valor 5 a cada necessitat esmentada com a primera prioritat, un valor 4 a les
esmentades en segona prioritat i així successivament fins a atorgar un valor 1 a les que ocupen la
darrera prioritat. 
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D'altra banda, hem de dir que l'aposta estratègica per al foment de la participació juvenil o
l'educació és igualment molt important, atès el seu caràcter central en la promoció de la
qualitat de vida dels joves i el seu exercici de la ciutadania.

5.4.2- Valoració dels recursos disponibles

Un altre dels punts que hem volgut recollir mitjançant els qüestionaris que vam adreçar als
ajuntaments de les Illes fa referència a la valoració dels recursos propis. En particular, ens
interessava conèixer l’opinió sobre la quantitat de personal, pressupost i infraestructures.

Sobre una escala de l'1 al 10, la valoració en genèric de la satisfacció respecte a aquests
ítems ha estat:

Taula 53: Valoració dels recursos disponibles

Personal 5,9
Pressupost 5,1
Infraestructures 4,8

Tanmateix, les diferències segons els municipis són considerables. Per exemple, en el cas
de la satisfacció respecte a la quantitat de personal que es dedica a la implementació de les
polítiques de joventut, ens trobem que els municipis menys satisfets serien Santanyí,
Capdepera, Binissalem, Bunyola i Ferreries, mentre que on es registra un nivell de
satisfacció més alt seria a Sa Pobla, Muro, Sant Vicenç de Cardassar i Montuïri.

Si ens fixem en la satisfacció respecte a la quantitat del pressupost disponible, els municipis
menys satisfets serien Ferreries, Manacor i Inca, mentre que els més satisfets serien Muro i
Es Migjorn Gran.

Finalment, en relació amb la satisfacció sobre el nombre d'infraestructures disponibles, la
menor satisfacció es registra a Bunyola, Formentera, Sant Llorenç des Cardassar i Campos,
mentre que és molt superior a Es Migjorn Gran, Vilafranca de Bonany i Petra.

5.4.3- Valoració de la satisfacció i la participació dels joves

Tal com hem vist anteriorment, hi ha una preocupació dels ajuntaments al voltant de la
participació ciutadana dels joves. Així doncs, com es valora des dels consistoris la relació
amb els joves de la localitat? Per tal de respondre a aquesta pregunta, els vam demanar que
valoressin el seu nivell d'acord i desacord amb diferents afirmacions que tot seguit
analitzarem.

Hi ha un alt nivell d'assistència dels joves a les activitats organitzades per l'ajuntament

El grau d'acord amb aquesta frase, en una escala de l'1 al 10, ha obtingut una valoració
mitjana de 6 punts. Això significa que, en general, els ajuntaments estan relativament
satisfets amb la resposta obtinguda per les activitats organitzades des de l'ajuntament. Com
en els casos anteriors, es registren diferències molt notables entre els diferents municipis.
Els més satisfets en aquest sentit serien Petra, Muro i Montuïri.

Els joves del municipi estan molt satisfets amb les polítiques de joventut

La mitjana obtinguda en aquest cas ha estat de 5,5 punts i la desviació típica és relativament
reduïda. Això significa que no hi ha diferències gaire accentuades entre les respostes dels
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diferents municipis. Tanmateix, destaquem que els municipis que han valorat més
positivament aquest aspecte han estat Calvià, Sant Josep, Santanyí, Campanet i Montuïri.

Els joves s'interessen a participar en l'elaboració de les polítiques locals de joventut

La mitjana del grau d'acord al voltant d'aquesta frase és de 5,2 punts. En general, no sembla
que la percepció des dels ajuntaments sigui que els joves desitgin participar tant com es
voldria. Les diferencies entre els municipis són considerables, i es registra més satisfacció
sobre l'interès dels joves en l'elaboració de les polítiques locals de joventut a Campanet,
Muro, Es Migjorn Gran i Santanyí.

Hi ha una gran xarxa d'associacions juvenils al municipi

Aquesta és la frase que ha registrat més nivell de desacord general, un 4,1. Entenem, per
tant, que la percepció al voltant de l'existència d'una xarxa associativa està molt per sota de
les expectatives dels responsables municipals. En aquest sentit, destaquen els casos d’Artà,
Sant Joan de Labritja, Son Servera, Sineu, Sant Josep, Consell, Porreres i Campos.
Tanmateix, com veurem a continuació, el nivell de satisfacció respecte a la col·laboració
amb les associacions existents és molt positiu. 

La xarxa d'associacions juvenils col·labora adequadament amb l'administració municipal

Aquesta és la frase que ha generat més nivell d'acord: un 6,7. Malgrat que en termes
generals es valora que no hi ha prou associacions, la col·laboració amb elles és força
satisfactòria, especialment a Inca, Esporles i Es Migjorn Gran.

Us presentem a continuació una taula-resum de les mitjanes obtingudes al voltant de l'acord
amb els diferents ítems.

Taula 54: Nivell d'acord amb diferents aspectes sobre la participació dels joves

Mitjana Desv. Tip.
Hi ha un alt nivell d'assistència dels joves a les activitats organitzades per l'ajuntament 6 2,1
Els joves del municipi estan molt satisfets amb les polítiques de joventut 5,5 1,5
Els joves s'interessen a participar en l'elaboració de les polítiques locals de joventut 5,2 2,3
Hi ha una gran xarxa d'associacions juvenils al municipi 4,1 2,5
La xarxa d'associacions juvenils col·labora adequadament amb l'administració municipal 6,7 2,5

5.4.4- Valoració del suport obtingut per part de les diferents administracions
públiques

Tal com es pot desprendre de l'anàlisi de les dades precedents, considerem que hi ha una
percepció força generalitzada al voltant de l'escassetat de recursos disponibles per
desenvolupar polítiques de joventut, especialment en els municipis més petits. És per això
que vam considerar convenient recollir la satisfacció respecte al suport obtingut per les
diferents administracions públiques. En aquest sentit, l'administració més valorada és el
Govern de les Illes Balears, seguit dels Consells Insulars. Molt per sota d'aquestes
administracions es troben la Unió Europea i, finalment, el Govern de l'Estat. El fet que el
suport obtingut pel Govern central es valori en la darrera posició és força significatiu. D'altra
banda, la valoració del suport obtingut per la Unió Europea és la que registra més
variabilitat.
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Taula 55: Suport obtingut per les diferents administracions públiques

Mitjana Desv. Tip.
Consells Insulars 6,5 2,2
Govern de les Illes Balears 6,7 1,8
Govern de l'Estat 2,3 2,5
Unió Europea 4 3,1

5.4.5- Inconvenients en la coordinació de programes amb altres entitats municipals i
supramunicipals

Els principals inconvenients que esmenten els municipis per a la coordinació de programes de
joventut tenen a veure amb la manca de voluntat política (13%), els conflictes derivats de
diferències entre els partits polítics (22%) i la manca d'estructures que permetin la relació
intergovernamental (22%). D'altra banda, hi ha un 11% que afirma que no hi ha cap mena de
problema en la coordinació i un 33% que esmenta altres tipus de problemes (com la diversitat
d'objectius, la confusió respecte a les competències de cada administració, la desconeixença,
la manca de recursos econòmics, la distància geogràfica o la manca de personal). 

Taula 56: Inconvenients en la la coordinació de programes

Percentatge
Manca voluntat política 13,0
Conflictes partits polítics 21,7
Manca estructures 21,7
Altres 32,6
Cap 10,9
Total 100,0

5.4.6- Previsió de les necessitats dels joves a mitjà termini

Respecte a la previsió de necessitats dels joves ens els propers cinc anys, els ajuntaments
consultats han fet esment especialment dels problemes derivats de les dificultats d'accés a
l'habitatge (un 32%), els derivats de l'accés al mercat de treball (un 25%) i les qüestions
relacionades amb la formació i l'educació (un 13%). Cal assenyalar que aquesta informació
es va recollir mitjançant una resposta oberta.

Taula 57: Previsió de les necessitats dels joves a mitjà termini

Percentatge
Habitatge 31,5
Treball 25,0
Educació/Formació 13,0
Infraestructures 6,5
Lleure 4,3
Drogues 3,3
Altres* 16,3
Total 100,0

* La categoria "altres" agrupa a necessitats relacionades amb les noves tecnologies, associacionisme,
informació, cultura, immigració, família, salut, delinqüència i participació.



Polítiques locals de joventut a les Illes Balears

70

Aproximadament un 73% dels ajuntaments ha previst desenvolupar programes per tal
d'afrontar aquestes previsibles necessitats de futur.

5.4.7- Demandes dels ajuntaments a la Direcció General de Joventut del Govern de les
Illes Balears

Per concloure, vam preguntar als municipis que ens diguessin quines serien les principals
sol·licituds a la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears. Tal com era
previsible la sol·licitud més freqüent fa referència a la necessitat d'incrementar els recursos
econòmics i tècnics que s'ofereixen als ajuntaments (se'n fa una menció explícita en 21
casos), tot i que també s'apunten altres possibles vies d'actuació.

D'entrada, hi ha ajuntaments que reforcen la necessitat d'establir canals de comunicació
més àgils i freqüents, de manera que es faciliti l'intercanvi d'informació o la coordinació de
projectes. En aquest sentit, es llança la proposta d'organitzar trobades periòdiques de
tècnics i polítics de joventut que permetin l'intercanvi d'experiències i la formulació
d'objectius i projectes comuns.

En segon lloc, es demana informació, orientació i assessorament sobre com obtenir
recursos d'altres administracions.

D'altra banda, es sol·licita assessorament i finançament per tal d'impulsar l'elaboració de
plans locals de joventut i es reclama al Govern la necessitat de planificar a llarg termini,
elaborant un pla estratègic que permeti consensuar una diagnosi de les necessitats de la
joventut a les Illes, identificar els objectius i marcar directrius que puguin ser útils als
municipis.

Finalment, es detecta una certa duplicitat de serveis i competències amb els Consells
Insulars que caldria resoldre. En aquest sentit, alguns ajuntaments reclamen un augment de
la coordinació entre el Govern i els Consells Insulars i insisteixen en la necessitat de definir
clarament les competències de cada administració.

5.5- FITXES MUNICIPALS

A continuació presentem una relació de fitxes amb la informació més rellevant que hem
recollit de cada municipi. Les fitxes s'endrecen segons illes i seguint un criteri d'ordre
alfabètic.
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Mallorca
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Alaró

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 3.834
Població Jove** 719
% Joves 18,8%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM, PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  8

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors: 6  

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals



Polítiques locals de joventut a les Illes Balears

74

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Bonificació sobre ICO per reforma i/o compra primer habitatge

d. Salut i Consum

Programa: Programa Odissea: prevenció de drogues (conjuntament amb
Serveis Socials)

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Treball 1a Participació

2a Lleure 2a Educació

3a Participació 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Compra de terreny per fer habitatges

per a joves

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Augment pressupostari

b. Més recursos humans
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Alcúdia

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 10.581
Població Jove** 2.767
% Joves 26,2%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida    - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Participació Ciutadana

Personal tècnic per a programes de joventut:  4

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, UM

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  30

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  5 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Campanyes de prevenció als instituts

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programes: Informació als immigrants sobre regularització i formació

Projecte d'acció de Benestar Social

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Salut 2a Infraestructures

3a Educació 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Especialització en la formació. Hi ha

manca de motivació acadèmica
b. Espais de participació

c. Prevenció drogaaddiccions

d. Habitatge

e. Treball

a. Estudi necessitats formatives i globals
del poble: "Alcúdia 2020"

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Recursos econòmics i humans per elaborar un Pla de Joventut

b. Més definició de les competències de Govern i Consell, es produeix duplicitat
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Andratx

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 8.333
Població Jove** 1.665
% Joves 20%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut: 1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP-ALA

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 9

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1 (en procés de creació)

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Subvencions primer habitatge

d. Salut i Consum

Programa: Cursets i conferències

e. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 45

f. Turisme

Programa: Promoció del turisme juvenil

g. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional (en marxa amb el Pla Enllaç)

Borsa de treball per a joves

h. Serveis Socials

Programa: Programa de prevenció de drogaaddiccions

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Salut

2a Salut 2a Habitatge

3a Educació 3a Treball

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Accés a l’habitatge a. Habitatge social

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més subvencions
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Artà

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 5.936
Població Jove** 1.269
% Joves 21,4%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea: Serveis Socials i Sanitat

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern: UIA, PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  UIA

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 20

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Percentatge d’habitatge de protecció oficial per a joves

d. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

e. Ocupació i Treball

Programes: Programes de formació ocupacional   Usuaris: 11

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programes: Programa d’aules externes

Programa d’abordatge de situacions conflictives 

Cursos de cultura balear per immigrants 

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Participació 2a Participació

3a Lleure 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a.

b. Participació en les activitats i en la
política municipal b.

(No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Suport econòmic per a activitats i per a contractar personal
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Banyalbufar

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 503
Població Jove** 110
% Joves 21,9%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura, Joventut, Patrimoni i Festes

Personal tècnic per a programes de joventut:  

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  Independents per Banyalbufar-PSM, PP

Partit del Regidor de Joventut:  Independents per Banyalbufar-PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  35

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  (No s’especifica)

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 23

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Participació 2a Educació

3a Cultura 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a.

b. Treball: feines qualificades b.

Cap programa previst: Impossibilitat de
resoldre aquests problemes

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Suport econòmic

b. Recursos Humans
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Binissalem

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 5.019
Població Jove** 1.103
% Joves 22%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida    - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l' Àrea:  Infància i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  25

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Campanyes de prevenció de drogodependències

d. Ocupació i Treball

Programa: Programes de formació ocupacional   Usuaris: 8

e. Serveis Socials

Programes: Programa d’atenció de drogodependències

Atenció personalitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Esports 1a Espais d’oci

2a Habitatge 2a Instal·lacions esportives

3a Participació 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Augment del volum econòmic de les subvencions per tal de finançar altres projectes
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Bunyola

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 4.338
Població Jove** 982
% Joves 22,6%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Salut i Serveis Socials

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   11

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils: 1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 104

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Espai d’oci i de reunió 1a

2a Espai d’informació 2a

3a Lleure 3a

(No s’especifica)

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Feina i Formació a.
Posada en marxa del PIJ, l’espai de
participació jove i convenis amb altres
entitats per fer cursos

b. Infraestructures b. Construcció poliesportiu

c. Habitatge c. Construcció d’habitatges de  protecció
oficial

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Augment pressupostari

b. Vies de comunicació per facilitar la coneixença de les necessitats del poble

c. Adequació dels programes que s’organitzen a la realitat de cada municipi
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Calvià

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 32.587
Població Jove** 8.134
% Joves 25%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva - Sí, exclusiu
- Sí, compartida - Sí, compartit
- No - No

Nom de l’ Àrea: Regidoria de Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  8

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  55 hores

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  6 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  5

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Percentatge d’habitatges per a joves

d. Salut i Consum

Programes: Campanyes als instituts de prevenció de la SIDA 

Campanya de prevenció de drogodependències

e. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

f. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

 Programes de formació ocupacional.   Usuaris: 75

Borsa de treball per a joves

g. Serveis Socials

Programes: Intervenció socioeducativa ( absentisme...)

Prevenció i abordatge del conflicte juvenil

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Educació 1ª Educació 

2a Cultura 2ª Treball

3a Participació 3ª Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Problemes derivats del “fracàs escolar”

b. Qualificació professional

c. Manca d’ocupacions de qualitat

a. Continuació de l’impuls ciutadà 21

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Agilitat de reacció

b. Facilitar els mecanismes d’informació

c. Treball en equip davant centralització en persones
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Campanet

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.277
Població Jove** 419
% Joves 18,4%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Educació i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM, PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  26

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Rebaixa de l’impost municipal de llicència d’obres

d. Turisme

Programa: Promoció del turisme juvenil

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Mediadora cultural aborda temes relacionats amb l’escolarització
(conjuntament amb Binissalem)

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Cultura 2a Treball

3a Participació 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Conjuntament amb IBAVI

b. Treball b. Centres de Formació Ocupacional

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més cooperació amb els pobles, més subvencions i convenis

b. Iniciatives dirigides als ajuntaments
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Campos

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 6.944
Població Jove** 1.431
% Joves 20,6%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva     - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No     - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura, Joventut i Festes

Personal tècnic per a programes de joventut:  Col·lectiu de joves voluntaris

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, UC (Unió Campanera)

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  13

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   5

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  Grup de 50 joves no constituïts formalment

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Prevenció de la SIDA (des de Serveis Socials)

Conferències als instituts

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Treball

2a Treball 2a Habitatge

3a 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Política agrícola d’aprofitament de la
terra

b. Incentivació del turisme
a. Feina al poble

c. Explotació de la costa

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Especial atenció als joves pagesos; que se’ls incentivi i ajudi

b. Atenció a les demandes dels joves
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Capdepera

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 6.752
Població Jove** 1.721
% Joves 25,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Festes

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  UCAP-UM, PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  UM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Horari d'obertura del servei (setmanal): 3 dies matí; cada dia, horabaixa 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   2

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Conveni amb IBAVI per a habitatges socials (en projecte)

d. Salut i Consum

Programes: Pla de prevenció de drogodependències 

Campanyes de mediambient

e. Ocupació i Treball

Programa: Programes de formació ocupacional   Usuaris: 12

f. Serveis Socials

Programes: Resolució de conflictes 

Programes de formació amb menors

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Participació

2a Participació 2a Salut: prevenció drogaaddiccions

3a Associacionisme 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Bona formació professional a. Programes de Garantia Social

b. Prevenció de drogaaddiccions b. Pla de prevenció de
drogodependències

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Que l’oferta arribi a temps per poder planificar la feina i seguiment per confirmar que hagin
arribat totes les propostes

b. Descentralització i acostament als pobles; més contacte directe i personal.
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Consell

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.403
Població Jove** 501
% Joves 20,8%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  (No contesta)

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, PSM-EU

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  -

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors: - 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 10

d. Ocupació i Treball

Programa: Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Participació 1a Participació

2a Lleure 2a Educació

3a Educació 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. (No s’especifica) a. (No s’especifica)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. (No s’especifica cap demanda)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Felanitx

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 14.600
Població Jove** 3.056
% Joves 20,9%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, UM, PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  4 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  (No Contesta)

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

d. Serveis Socials

Programes: Pacte local d'ocupació preveu treball per a joves en situació de
risc

Servei de mediació cultural

Conclusions de les jornades de prevenció de riscos locals

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Participació 

2a Participació 2a Treball

3a Habitatge 3a Habitatge

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Infraestructures per a la comunicació
entre joves i administració a.

Política de joventut no intervencionista,
arriscada; creació d'espais de debat,
Parlament Jove. Connexió de diverses
associacions

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més presència al carrer, més dinamitzadors, més punts d'informació

b. Convenis entre la DGJ, la UIB i els ajuntaments per crear plans joves 
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Inca

Illa: Mallorca

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva    - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No    - No

Nom de l’ Àrea: Esports i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  35

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No  

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  6

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Població
Habitants* 21.103
Població Jove** 5.396
% Joves 25,6%
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Rehabilitació habitatge destinades a compra-lloguer per a joves 

d. Salut i Consum

Programes: Prevenció drogaaddicció

Prevenció d’embarassos no desitjats 

e. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

f. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 75

g. Serveis Socials

Programes: Mediadora cultural treballa amb immigrants del Magrib aspectes
com:
- Absentisme escolar
- Inserció laboral
- Integració

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Lleure 2a Salut

3a Treball 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Col·laboracions amb l’IBAVI

b. Treball b. Conjuntament amb l’INEM: creació
escoles taller i tallers ocupacionals

c. Formació: superior i professional c.

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més dotació pressupostària per col·laborar amb els municipis
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Lloseta

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 4.529
Població Jove** 1.048
% Joves 23,1%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura, Joventut i Participació

Personal tècnic per a programes de joventut: 2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern: PSOE, PP

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 20

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Conveni amb IBAVI sobre Habitatges de Protecció Oficial

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 500-800

e. Ocupació i Treball

Programa: Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programa: “Valentes dones”, programa per a dones amb problemes

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Treball

2a Treball 2a Habitatge

3a Participació 3a Salut

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Treball a. Borsa de treball

b. Habitatge b. Convenis amb IBAVI

c. Cultura c. Orientació formativa i laboral

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Suport econòmic per construir un espai de reunió per a joves
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Llucmajor

Illa: Mallorca

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva    - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No    - No

Nom de l’ Àrea: Joventut, Cultura i Educació

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, ASI

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 32,5 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No  

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  5

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Població
Habitants* 21.771
Població Jove** 5.197
% Joves 23,9%
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

d. Serveis Socials

Programes: Comissió de prevenció de toxicomanies

Reforç escolar

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Treball 1a Educació

2a Educació 2a Treball

3a Lleure 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Treball 

b. Habitatge

c. Lleure

a. Pla estratègic de joventut

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més suport econòmic i tècnic per a la realització de programes relatius a treball, habitatge i
lleure.
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Manacor

Illa: Mallorca

*
/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva    - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No    - No

Nom de l’ Àrea: Cultura i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  ALM-UM*, PSM, AIPC**

Partit del Regidor de Joventut:  PSM
*ALM: Alternativa Liberal per Manacor
**AIPC: Agrupació Independent de Portocristo

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  7

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  9

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  11

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Població
Habitants* 30.177
Població Jove** 6.802
% Joves 22.5%
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Campanyes de prevenció de la SIDA

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Programa de prevenció de riscos

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Educació

2a Lleure 2a Cultura

3a Participació 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Lleure a.

b. Habitatge b.
(No s’especifica)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més diàleg amb els ajuntaments
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Marratxí

Illa: Mallorca

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva - Sí, exclusiu
- Sí, compartida - Sí, compartit
- No - No

Nom de l’ Àrea: Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, IDMA

Partit del Regidor de Joventut:  IDMA

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  8

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No   

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  7

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Població
Habitants* 18.084
Població Jove** 4.752
% Joves 26,3%
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Ocupació i Treball

Programa: Programes de formació ocupacional 

d. Serveis Socials

Programa: Projecte "Escola Viva" (fins l'any passat)

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Treball 1a Treball

2a Habitatge 2a Habitatge

3a Lleure 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Treball a. Creació d'una borsa de treball

b. Habitatge b. Ajudes als empresaris

c. Problemàtiques associades a situacions
d'exclusió: drogaaddicció, delinqüència c. Desenvolupament d'una "immobiliària"

municipal

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Informació

b. Orientació
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Montuïri

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.235
Població Jove** 407
% Joves 18,2%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Esports

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Reducció d'impostos

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris:  20

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Esport

2a 2a Festes

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Feina a. Construcció d'un polígon industrial

b. Habitatge b. Construcció d'un bloc de pisos per a
joves

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més subvencions
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Muro

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 6.028
Població Jove** 1.269
% Joves 21,1%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Esports

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  CDM, PP

Partit del Regidor de Joventut:  CDM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   1

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Ajudes per comprar i rehabilitar habitatges

d. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció de la drogaaddicció

Campanya de prevenció de la SIDA

e. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

f. Ocupació i Treball

Programes: Programes de formació ocupacional

Borsa de treball per a joves

g. Serveis Socials

Programa: Educadora de carrer 

Mediador cultural

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Informació 1a Participació

2a Treball 2a Educació 

3a 3a Habitatge

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Continuació programes d’ajudes per a

l’obtenció d’habitatge
b. Feina b. Donar suport a la formació

c. c. Continuar amb els plans de la
Conselleria de Treball

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més contacte amb els regidors; reunions més sovint
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 319.181
Població Jove** 79.065
% Joves 24,7%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva     - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No     - No

Nom de l’ Àrea: Educació i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  20 hores

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  (No Contesta)

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Assessorament sobre habitatge jove

d. Salut i Consum

Programes: Educació sexual 

Assessorament sobre drogodependències

e. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

f. Turisme

Programa: Promoció del turisme juvenil

g. Serveis Socials

Programes: Integració social

Prestació mesures judicials 

Integració persones amb necessitats especials físiques,
psíquiques i sensorials

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge 

2a Treball 2a Treball

3a Salut 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Habitatge jove

b. Treball b. Dotació d’infraestructures per  a joves

c. Infraestructures per realitzar activitats c.

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Subvenció als projectes dels ajuntaments

b. Cofinançament dels projectes per aconseguir una vertadera col·laboració
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Petra

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.571
Població Jove** 493
% Joves 19,2%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva     - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No     - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut, Festes, Ordre Públic i Serveis Socials

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Habitatge

Programa: Prioritat d’accés a l’habitatge als joves (programa IBAVI)

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris:  90

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Participació 1a Participació 

2a Educació 2a Cultura

3a Salut 3a Habitatge

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Feina a. Borsa de treball

b. Habitatge b. Informació sobre habitatge

c. Cultura c.

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Suport econòmic i tècnic
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Pollença

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 13.450
Població Jove** 2.912
% Joves 21,7%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu   
- Sí, compartida    - Sí, compartit   
- No      - No   

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Festes

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  UM, PSM, PSOE, UNPi

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  9

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  4

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  6

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals



Polítiques locals de joventut a les Illes Balears

118

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció de drogaaddiccions 

Campanya de prevenció de la SIDA

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Comissió socioeducativa: prevenció i abordatge de conflictes
juvenils 

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Lleure

2a Treball 2a Treball

3a Salut 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Habitatge a. Realització estudi i actuació en funció
de les conclusions

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més ajudes econòmiques

b. Manca de personal quan els objectors acabin la prestació
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Porreres

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 4.226
Població Jove** 837
% Joves 19,8%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva       - Sí, exclusiu
- Sí, compartida    - Sí, compartit
- No       - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut, Esports i Turisme

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  UM, PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  8

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  7 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Subvenció del 95% de la llicència municipal

d. Salut i Consum

Programa: Prevenció de la SIDA

e. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

f. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Habitatge

2a Locals 2a Lleure

3a 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Lleure

b. Feina
a. (S’està estudiant)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Propostes d’activitats més properes

b. Adequació dels horaris de les activitats que s’organitzen als horaris laborals
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sa Pobla

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 10.064
Població Jove** 2.159
% Joves 21,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  32,5

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  (No Contesta)

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

d. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

e. Serveis Socials

Programes: Educador de carrer (des de Serveis Socials)

Coordinadora immigrants (des de Serveis Socials)

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Cultura: Biblioteca 1a Infraestructures: casal de joves per
realitzar activitats

2a 2a Participació

3a 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a.

b. Formació b.
(Encara no hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. (No s’especifica cap demanda)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sant Llorenç des Cardassar

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 5.594
Població Jove** 1.152
% Joves 20,6%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Benestar Social

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, PP, CB, UM, GISC, AJIN

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  21

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  3 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 38

d. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

e. Serveis Socials

Programes: Prevenció de risc a primària

Prevenció de carrer

Escola viva a sa Coma

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Infraestructures

2a Habitatge i lloguers per a immigrants
1a

Identificació dels joves amb les
institucions municipals i les polítiques
de joventut.

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Formació a. Continuació programes de prevenció

b. Habitatge b. Continuació programes de formació

c. Salut c.

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més implicació pressupostària: subvencions per activitat i per a tot el pla, no només de
caràcter anual
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Santa Margalida

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 7.107
Població Jove** 1.704
% Joves 24%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea: Regidoria de Serveis Socials, Turisme i Esports

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, CPU*

Partit del Regidor de Joventut:  CPU
*CPU: Can Picafort Unit

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  15

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No :   

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Pla municipal de drogodependències (en projecte)

d. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Escola Viva

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Salut

2a Treball 2a Educació

3a Salut 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més coordinació per fer coses conjuntament
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Santanyí

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 7.974
Població Jove** 1.627
% Joves 20,4%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu  
- Sí, compartida     - Sí, compartit  
- No      - No  

Nom de l’ Àrea:  Joventut, Família, Treball i Formació

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP- CMS*

Partit del Regidor de Joventut:  PP
*CMS: Convergència Municipal de  Santanyí

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers

d. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 15

e. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada a immigrants i persones en risc d’exclusió
social

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Treball 1a Centre d’informació

2a Cultura 2a Treball

3a Participació 3a Salut

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Augmentar borsa de treballa. Treball
b. Potenciar escoles taller

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Ajuda per mantenir les estructures creades (Centre PIJ)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Selva

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.918
Població Jove** 541
% Joves 18,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea: Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  Matí i tarda. Servei descentralitzat

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  4

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Programes IBAVI prioritzen els joves fins a 35 anys

d. Salut i Consum

Programa: Xerrades amb pares de joves en situació de risc 

e. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 50

f. Serveis Socials

Programa: Xerrades amb pares de joves en situació de risc

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Cultura 2a Cultura

3a Educació 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Treball

b. Habitatge
a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Augment pressupostari 

b. Més coordinació entre les administracions i més relació directa

c. Més informació de les campanyes que es fan des de la DGJ 
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sencelles

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 1.969
Població Jove** 375
% Joves 19%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura, esports, festes, joventut i hisenda

Personal tècnic per a programes de joventut:  no hi ha ningú contractat

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   5

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  -

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Habitatge

Programa: Ajudes i subvencions de projectes d'obres (en preparació)

d. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció de la SIDA 

Campanya de prevenció de drogaaddiccions

e. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 75

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Participació

2a Treball 2a Cultura

3a Participació 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Relacions entre pares i fills a. Educació de pares: cicles de
conferències i xerrades

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Realització de tasques de mediador entre ajuntaments

b. Unificar els ajuntaments i els seus projectes
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Ses Salines

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 3.240
Població Jove** 695
% Joves 21,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP,UM

Partit del Regidor de Joventut:  UM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 18

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Conferències sobre accidents de trànsit

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 15

e. Ocupació i Treball

Programa: Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Treball 1a Participació

2a Salut 2a Lleure

3a Habitatge 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Treball específic

b. Immigració
a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Màxim de recursos econòmics i tècnics a tots els racons de l’illa
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sineu

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.616
Població Jove** 464
% Joves 17,7%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva     - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No     - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  SI, Grup Mixt

Partit del Regidor de Joventut:  SI

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  6

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  -

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 25

d. Ocupació i Treball

Programa: Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Lleure 2a Lleure

3a Participació 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a.

b. Lleure b.

c. Participació c.

Hi ha alguns programes però d’escassa
envergadura 

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més implicació en la realització d’habitatges per a joves
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sòller

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 11.207
Població Jove** 2.380
% Joves 21,2%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva    - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No    - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Participació Ciutadana

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  37

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  3 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d'infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció de la SIDA

Campanya de prevenció de drogaaddiccions

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 10

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programes: Educadora de carrer fa activitats de cap de setmana amb un grup
de joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Espais propis 1a Espai per joves

2a Pista per a patinadors 2a Cultura

3a 3a Infraestructures

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Infraestructures específiques per joves a. Lloguer o compra d'un local

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Ajudes econòmiques

b. Organització de trobades de tècnics i regidors

c. Comunicació entre Consell i Govern. Implicació més directa amb els joves a través dels
ajuntaments

d. Implicació més directa amb els joves a través dels ajuntaments
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Son Servera

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 8.065
Població Jove** 2.187
% Joves 27,1%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida     - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura, Educació, Esport i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM, PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  2 matins - 3 tardes

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors: 1  

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció drogaaddiccions

Campanya de prevenció de la SIDA

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 15

f. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada a través de dos educadors

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Educació 1a Educació 

2a Habitatge 2a Participació

3a Participació 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Espais de reunió i per fer activitats a. Construcció gran zona cívica a l’estació

b. b. Reforma antic cinema amb sales per a
joves

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. (No s’especifica cap demanda)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Santa Maria del Camí

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 4.558
Població Jove** 949
% Joves 20,8%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut: 2 

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 35

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  6 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  5

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Programa de salut i drogues (en projecte)

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers      

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Educadora de carrer fa seguiment dels casos d’absentisme

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Lleure

2a Habitatge 2a Participació 

3a Cultura 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Desenvolupar programes existents:
oferta cultural adaptada i diferent a. Lleure alternatiu

b. Dotació de recursos a les propostes
dels joves

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Implicació en la política juvenil municipal

b. Augment del pressupost
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Vilafranca de Bonany

Illa: Mallorca

Població
Habitants* 2.249
Població Jove** 413
% Joves 18,4%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  3 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Habitatge

Programa: Campanyes IBAVI: tramitació i assessoria

d. Salut i Consum

Programa: Campanya sobre aliments

e. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris:  24

f. Ocupació i Treball

Programes: Programes de formació ocupacional

Borsa de treball per a joves

g. Serveis Socials

Programes: Escola de dones immigrants

Mediadora cultural informa de les necessitats

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Treball

2a Cultura 2a Participació

3a Lleure 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Habitatge a. Estudi de necessitats fet per IBAVI

b. Noves Tecnologies b. Aula d’informàtica

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més coordinació i més contactes per poder intercanviar projectes

b. Més informació sobre la disponibilitat dels recursos de la DGJ
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Menorca
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Alaior

Illa: Menorca

Població

Habitants* 7.046

Població Jove** 1.641

% Joves 23,3%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva       - Sí, exclusiu
- Sí, compartida     - Sí, compartit
- No       - No

Nom de l’ Àrea:   Cultura, Educació i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  18

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   2

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  4

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Creu Roja Joventut:
Campanyes de prevenció de la SIDA
Campanyes de cooperació amb països del Tercer Món

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris: 540

e. Ocupació i Treball

Programes: Programes de formació ocupacional   Usuaris: 75

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programes: Grup socioeducatiu realitza diagnosi de les necessitats dels joves
i definició de línies d’actuació d’on s'extrauen:

- actuacions de resolució immediates
- programes de prevenció de fracàs escolar i d’exclusió

social

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Participació 1a
Programes de prevenció amb joves en
risc d’exclusió social

2a Educació 2a Espais de reunió

3a Espais de reunió 3a Suport econòmic

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Habitatge a. Nova escola

b. Associacionisme b. Habitatges socials per a joves

c. Competència del mercat laboral c. Suport a l'associacionisme

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Execució total de les competències del Consell Insular

b. Execució total, efectiva i amb pressupost del Pla
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Ciutadella de Menorca

Illa: Menorca

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva - Sí, exclusiu
- Sí, compartida - Sí, compartit
- No - No

Nom de l’ Àrea: Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  3

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  INME, PSM, PSOE

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  35

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors: 6 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

Població

Habitants* 21.785

Població Jove** 5.340

% Joves 24,5%
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c. Salut i Consum

Programa: “Obrint Portes” : tallers a escoles i/o associacions

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional.

f. Serveis Socials

Programes: Serveis d’orientació als immigrants (en projecte)

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Educació

2a Salut 2a Cultura

3a 3a Salut

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Habitatge a. Promoció habitatge

b. Facilitats per formar-se fora b. Millora dels sistemes d’orientació

c. Orientació laboral c. Desenvolupament escoles taller

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més vies de finançament de projectes de joventut
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Es Castell

Illa: Menorca

Població

Habitants* 6.005

Població Jove** 1.532

% Joves 25,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva       - Sí, exclusiu
- Sí, compartida    - Sí, compartit
- No       - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Esports

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, PSM

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  15

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Campanya de prevenció de la SIDA

d. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

e. Ocupació i Treball

Programa: Hi ha estructures específiques d’informació i assessorament

f. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Habitatge

2a Locals 2a Lleure

3a 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Feina a. Tallers ocupacionals

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Pla Director d’infraestructures . Criteris per donar subvencions
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Es Mercadal

Illa: Menorca

Població

Habitants* 2.723

Població Jove** 644

% Joves 23,7%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva        - Sí, exclusiu
- Sí, compartida     - Sí, compartit
- No        - No

Nom de l’ Àrea:  Serveis Socials, Joventut i Educació Ambiental

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSM, PSOE, EU (acord)

Partit del Regidor de Joventut:  PSM

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  12

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  0

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Subvenció de campanyes escolars

Campanya de prevenció de la SIDA

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

f. Serveis Socials

Programa: “Escola de pares”, prevenció de riscos a través de l’educació

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Treball

2a Participació 2a Educació

3a Cultura 3a Lleure

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Habitatge

b. Associacionisme
a. Conveni amb IBAVI per construir VPO

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Augment pressupostari
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Es Migjorn Gran

Illa: Menorca

Població

Habitants* 1.126

Població Jove** 270

% Joves 24%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern: Acord PSOE, PSM, EM i 
Agrupació d'electors Independents

Partit del Regidor de Joventut:  Agrupació d'electors Independents

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  12

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  5 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d'infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris:  48

d. Ocupació i Treball

Programa: Borsa de treball per a joves

e. Serveis Socials

Programa: Consell socio-educatiu: busca solucions als problemes dels joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Educació

2a Educació 2a Lleure

3a Cultura 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Habitatge a. Més dotació pressupostària

b. Formació b. Habitatge (no previst però es comença a
plantejar)

c. Treball estable c. Beques per estudiar (no previst però es
comença a plantejar)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més coordinació amb els ajuntaments

b. Més recursos, més atenció, més participació
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Ferreries

Illa: Menorca

Població

Habitants* 3.921

Població Jove** 985

% Joves 25,1%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva   - Sí, exclusiu
- Sí, compartida  - Sí, compartit
- No   - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  INME, Entesa de l’esquerra, PSOE

Partits Polítics que conformen l'equip de govern: 

Partit del Regidor de Joventut:  Entesa de l’esquerra

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No    

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Esports i Cultura

Programa: Suport a joves creadors o artistes

d. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Informació

2a Habitatge 2a Lleure

3a Informació 3a Habitatge

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Feina 

b. Habitatge
a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Continuar amb la bona disposició
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Maó

Illa: Menorca

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva - Sí, exclusiu
- Sí, compartida - Sí, compartit
- No - No

Nom de l’ Àrea: Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE-EM-EU (pacte de govern)

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  20

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No   

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

Població

Habitants* 22.358

Població Jove** 5.208

% Joves 23,3%
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c. Salut i Consum

Programa: Programa educatiu

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 28

Borsa de treball per a joves

f. Serveis Socials

Programes: Mediadora intercultural en programa immigrants

Classes d’àrab i castellà

Programa de prevenció del conflicte juvenil

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a
Espais i locals: d’assaig i pistes
patinatge

1a
Intervenció amb els joves que
molesten els veïns

2a
Manca de comunicació entre joves i
administració

2a Dinamització dels joves

3a 3a Locals per a joves

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
(No s’especifica) a. (No s’especifica)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. (No s’especifica cap demanda)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sant Lluís

Illa: Menorca

Població

Habitants* 4.626

Població Jove** 904

% Joves 19,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Cultura i joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PSOE, INME (UCM)

Partit del Regidor de Joventut:  PSOE

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  22

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  6

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Conferències

d. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers        Usuaris:  70

e. Ocupació i Treball

Programa: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

f. Serveis Socials

Programa: Prevenció i atenció de casos d’absentisme escolar (des de Serveis
Socials)

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Participació

2a Cultura 2a Lleure

3a Participació 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. 
Entorn familiar a. (No hi ha cap programa previst)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a.
Educació de pares: sensibilització, conscienciació, promoció associacions de pares
d’alumnes, etc.
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Pitiüses
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Eivissa

Illa: Eivissa

Població
Habitants* 31.582
Població Jove** 8.253
% Joves 26,1%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Festes

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  Pacte

Partit del Regidor de Joventut:  Pacte

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  30

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  2 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  5

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d'infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programa: Campanya prevenció drogaaddiccions i alcoholisme (des de
serveis socials

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 45

e. Ocupació i Treball

Programa: Programes de formació ocupacional   Usuaris: 30

f. Serveis Socials

Programa: Atenció individualitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Salut

2a Treball 2a Educació

3a Educació 3a Cultura

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. (No s’especifica) a. (S’ha fet un estudi de les necessitats)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més aportació econòmica als ajuntaments
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Formentera

Illa: Formentera

Població
Habitants* 5.859
Població Jove** 1.312
% Joves 22,4%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida    - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut i Serveis Socials

Personal tècnic per a programes de joventut:  1

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  COP, GUIF

Partit del Regidor de Joventut:  

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): -

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   3

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils: -

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Ocupació i Treball

Programes: Programes de formació ocupacional

Borsa de treball per a joves

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Participació 1a

2a Lleure 2a

3a Habitatge 3a

(No s’especifica)

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. (No s’especifica) a. (No s’especifica)

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. (No s’especifica cap demanda)
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sant Antoni de Portmany

Illa: Eivissa

Població
Habitants* 14.849
Població Jove** 3.681
% Joves 24,8%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva     - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No     - No

Nom de l’ Àrea: Educació i Cultura i Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  9 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  4 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:   3

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Campanya de prevenció de la  SIDA

Campanya de prevenció de drogodependències 

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers      

e. Ocupació i Treball

Programes: Estructures específiques d’informació i assessorament per a joves

Programes de formació ocupacional   Usuaris: 45

f. Serveis Socials

Programes: Cessió d'aules per a classes d'àrab

Ajudes puntuals des de Serveis Socials 

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Educació 1a Comunicació amb els joves per
detectar problemes

2a Treball 2a Participació

3a Habitatge 3a

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Educació: infraestructures i recursos

educatius d'integració cultural a. Construcció d'un institut nou

b. Immigració b. Local annex a l'institut per a ús social

c. Estacionalitat laboral i dependència
econòmica del turisme c. Més personal a l'àrea de joventut

d. Fracàs escolar d. Informació i Assessorament per a joves

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Recuperació del diàleg i del marc en què s'establia, des d'un clima de consens i de
compartir polítiques i experiències
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sant Joan de Labritja

Illa: Eivissa

Població
Habitants* 4.401
Població Jove** 736
% Joves 16,7%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Turisme, comerç, transports, esports i joventut

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, Pacte Progressista, Agrupació 
Independent

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  1 

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  1

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No
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c. Esports i Cultura

Programa: Jornades esportives i competicions

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Creació punt d’informació juvenil

2a Participació 2a Lleure

3a Educació 3a Participació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Informació a. Creació d’un punt d’informació juvenil

(en projecte)

b. Implicació b.

c. Infraestructures de temps lliure c.

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Competències en matèria de joventut en l'àmbit insular
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Sant Josep de sa Talaia

Illa: Eivissa

Població
Habitants* 15.190
Població Jove** 2.964
% Joves 19,5%

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva      - Sí, exclusiu
- Sí, compartida   - Sí, compartit
- No      - No

Nom de l’ Àrea:  Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  3

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP, Pacte Popular

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal):  30

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:   3

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  4

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals
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Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

c. Salut i Consum

Programes: Conferències

Cicles de formació de salut

d. Esports i Cultura

Programes: Suport a joves creadors o artistes

Cursets i/o tallers        Usuaris: 75

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Habitatge 1a Habitatge

2a Treball 2a Treball

3a Educació 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos

a. Falta de referents i pautes de conducta a. S’estan realitzant enquestes per
detectar necessitats

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Més relació amb els programes educatius i el sistema educatiu
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FITXA MUNICIPIS ILLES BALEARS

Santa Eulàlia des Riu

Illa: Eivissa

*/**Font: PHM 1999
**Població Jove: població de 15 a 29 anys

1. Estructura politicoadministrativa:

El municipi compta amb:

Regidoria de Joventut Departament Tècnic de Joventut
- Sí, exclusiva - Sí, exclusiu
- Sí, compartida - Sí, compartit
- No - No

Nom de l’ Àrea: Joventut

Personal tècnic per a programes de joventut:  2

Partits Polítics que conformen l'equip de govern:  PP

Partit del Regidor de Joventut:  PP

2. Línies d’actuació

Pla Integral Joventut:   Sí  No  S’està fent

Programes específics per a joves segons àrees:

a. Informació i Assessorament:

Serveis d’informació:   Sí, generals   Sí, específics per a joves   No 

Hores d'obertura del servei (setmanal): 37,5 

Elaboració publicacions d’informació per a joves:   Sí    No

Punts públics d’accés a Internet:   Sí    No Núm. Ordinadors:  3

b. Associacionisme, Participació i Lleure

Nombre d’associacions juvenils:  2

Consell Local de Joventut:   Sí    No

Tipus de relació amb les entitats:
 Convenis  Cessió d’infraestructures
 Subvencions  Cessió de locals

Equipaments municipals específics per a joves:   Sí  No

Població
Habitants* 23.755
Població Jove** 4.539
% Joves 19,1%
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c. Habitatge

Programa: Pla Integral d’ajudes de l’Ajuntament (no específic per a joves)

d. Salut i Consum

Programa: (A través de Serveis Socials - no s’especifica quin)

e. Esports i Cultura

Programa: Cursets i/o tallers      

f. Ocupació i Treball

Programa:  Programes de formació ocupacional.   Usuaris: 12

h. Serveis Socials

Programa: Atenció personalitzada

3. Necessitats, projectes i demandes

Necessitats actuals dels joves Prioritats equip de govern

1a Lleure 1a Treball

2a Habitatge 2a Participació

3a Treball 3a Educació

Necessitats dels joves en cinc anys Programes previstos
a. Ensenyament: fracàs escolar i

possibles conflictes adjacents a. Cessió de solars per construir instituts i
escoles

b. Formació ocupacional i professional b. Facilitar col·laboració amb el govern

Demandes a la Direcció General de Joventut del Govern balear:

a. Estudi a llarg termini de com resoldre els grans problemes

b. Polítiques de futur

c. Més dotació econòmica
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6- CONCLUSIONS

- Segons el Padró Municipal d'Habitants amb data 1 de gener de 2001 a les Illes Balears
hi viuen 878.627 persones, un 23% de les quals són joves entre 15 i 29 anys
(aproximadament 200.000 ciutadans).

- La població no ha deixat de créixer en els darrers 15 anys, malgrat que aquest
creixement es deu bàsicament a l'increment de la immigració. El creixement vegetatiu
s'ha estancat i només explica el 9% de l'increment total de la població (dades de 1999).
L'arribada de població immigrant a les Illes ha experimentat un creixement del 300% en
quatre anys (del 1995 al 1999). Aquesta població prové majoritàriament d'altres
comunitats autònomes espanyoles, tot i que es registra un creixement espectacular de la
població que prové d'altres països (un 600% en quatre anys). Els col·lectius d'immigrants
estrangers més nombrosos provenen d'Alemanya, Anglaterra i el Marroc. El perfil dels
dos primers grups és el de població adulta amb un nivell socioeconòmic relativament alt,
mentre que els immigrants d'origen magribí es caracteritzen per ser majoritàriament
homes joves amb un baix nivell socioeconomic. De fet, en els darrers deu anys, el
creixement de la població d'origen africà i centreamericà ha estat significativament
accentuat (un 726% i un 941%, respectivament), malgrat que en nombres absoluts
aquests col·lectius no són encara els més nombrosos.

- El 36% de la població empadronada l'any 2000 ha nascut fora de les Illes.

- Les generacions amb més efectius en el conjunt de la població són les que tenen edats
compreses entre els 25 i els 34 anys. Aquest fet és molt significatiu, ja que no hi ha
hagut a la història de les Balears generacions tan nombroses com aquestes. A més, cal
assenyalar que aquesta població es troba actualment en edat d'emancipació familiar,
cosa que provoca una forta tensió, entre altres aspectes, en el mercat immobiliari.

- A partir de 1975 es registra una davallada contínua de la natalitat que produeix que
l’actual generació d'infants entre 0 i 4 anys compti amb gairebé la meitat dels efectius
dels que tenen entre 25 i 29 anys. Si la població es manté estable, l'any 2010 el conjunt
de la població jove entre 14 i 29 anys s'haurà reduït en un 25%.

- L'envelliment demogràfic és, per tant, una de les amenaces més clares de l'equilibri
social de les Illes. El procés d'envelliment de l'estructura de la població és especialment
accentuat a l'illa de Mallorca, mentre que és més lleu a Eivissa. Malgrat això, les Illes
compten amb una de les estructures de la població més joves del conjunt de comunitats
autònomes de l'Estat espanyol.

- D’altra banda, el comportament reproductiu del conjunt d'immigrants d'origen africà i
llatinoamericà està incrementant la natalitat. A més, és probable que, tenint en compte
que hi ha una important generació de joves en edat reproductiva, la natalitat de la
població autòctona també s'incrementi en els pròxims anys.

- L'arribada de població d'origen immigrant de països subdesenvolupats o en vies de
desenvolupament ha de ser considerada més com una oportunitat que no pas com una
amenaça. Es fan especialment necessàries, per tant, polítiques i mesures que
afavoreixin la seva integració plena en la vida econòmica, social i cultural de les illes.

- A l'illa de Mallorca hi viuen aproximadament 150.000 joves (un 23% del total de la
població). Els joves es concentren majoritàriament en els espais urbans. Els municipis
propers a l'autopista que va de Mallorca a Inca destaquen perquè tenen un dels
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percentatges de joves més alts respecte al total de la població. A Menorca el nombre de
joves empadronats és de 17.000 i a les Pitiüses hi viuen 21.000 joves.

- El turisme és un element central en la dinàmica demogràfica i social de les Balears. Es
considera que l'any 2001 van visitar les illes 10 milions de turistes, dels quals
aproximadament un milió devien tenir entre 14 i 29 anys d'edat. L'estada mitjana dels
turistes a l'illa és d'aproximadament 10 dies. 

- L'impacte del turisme provoca un flux constant de població, de manera que hi ha un
conjunt de "població flotant" que pot arribar a representar un 60% de la població a
Eivissa, un 50% a Menorca i un 30% a Mallorca. La majoria de les visites de tipus turístic
es concentren als mesos d'estiu, cosa que implica que aquesta població flotant tingui
també un marcat caràcter estacional. La presència d'aquest gran conjunt de població
"eventual" provoca, entre altres coses, una enorme dificultat per dimensionar
adequadament els serveis públics.

- El mercat de treball associat al sector turístic provoca una forta atracció entre els joves.
La possibilitat de poder obtenir una renda mitjançant un tipus de treball estacional i no
qualificat provoca que molts joves abandonin prematurament els estudis (especialment
nois), malgrat que les condicions de treball en aquest sector es caracteritzen per una
forta precarietat. D'altra banda, l'existència d'un gran sector turístic centrat en el lleure
influencia de forma notable els usos del temps lliure entre els joves de les illes. Els
models de lleure eminentment consumista existents a les Illes reforcen la necessitat dels
joves d'obtenir una certa autonomia econòmica. Un dels efectes derivats d'aquests
models d'oci és probablement el fet que a les Illes es registri un dels més alts índexs de
consum de drogues il·legals de l'Estat espanyol.

- La influència del sector turístic pot explicar el fet que a les Balears es registri el més alt
índex d'abandonament dels estudis postobligatoris de tot l'Estat. La taxa d'escolarització
entre els 18 i els 22 anys és també la més baixa del conjunt de les comunitats
autònomes, igual que la taxa de graduats universitaris.

- El sistema escolar es caracteritza per una forta presència de centres educatius de
caràcter privat (gairebé un 50% del total que imparteixen ESO), cosa que la situa com la
tercera comunitat autònoma amb més percentatge d'aquest tipus de centres.

- En els darrers 9 anys s'ha experimentat un augment d'un 400% dels estudiants d'origen
estranger.

- Aproximadament hi ha 3.000 joves empadronats a Mallorca que cursen estudis
universitaris a altres comunitats autònomes.

- Respecte al treball, el principal sector d'activitat entre els joves és el turisme (ja sigui en
la provisió de serveis o en el sector de la construcció). El 70% dels joves menors de 25
anys que treballen ho fan al sector serveis, el 20% a la construcció i únicament un 10% a
la indústria. El percentatge de joves vinculats al sector agrari és insignificant.

- La dependència econòmica del turisme provoca que hi hagi una alta sensibilitat en
relació amb la conjuntura internacional. En cas de recessió econòmica, els primers
afectats per la disminució del treball seran probablement els joves, que tenen
majoritàriament contractes de tipus eventual (un 97% dels contractes realitzats als
menors de 25 anys durant l'any 2001 van ser de caràcter temporal).

- El salari mitjà a les Balears és un 10% inferior al del conjunt de l'Estat. La reducció és
especialment significativa al sector serveis, que és precisament on treballa el més alt
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percentatge de joves. Les dones perceben per terme mitjà un 31% menys de salari que
els homes.

- L'eventualitat i la precarietat del mercat de treball juvenil provoca que les Balears siguin
la 5a comunitat autònoma de l'Estat en què més es triga a trobar una feina "significativa".
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els joves de les Balears triguen
una mitjana de 30 mesos a aconseguir un contracte laboral de més de 6 mesos i amb
una jornada laboral setmanal superior a les 20 hores.

- Tot i això, la taxa d'activitat dels joves és molt elevada i els índexs d'atur estan molt per
sota de la mitjana espanyola. La taxa d'atur en els menors de 25 anys s'ha reduït
gradualment des de l'any 1995 tant en els homes com en les dones (era del 10,4% entre
els homes i del 16,3% entre les dones l'any 2001).

- En general l'ocupació és superior entre els homes que entre les dones, malgrat que les
dones registren una taxa d'activitat superior a la mitjana estatal. Les dones tendeixen a
perllongar la seva etapa formativa i són més selectives a l'hora d'escollir una feina que
s'adapti més a la seva formació. Amb tot, en general les dones han d'acreditar més
formació per optar a una mateixa plaça laboral que els homes.

- L'alta dependència del mercat de treball respecte a les circumstàncies conjunturals i els
fluxos turístics comporta una estructura ocupacional amb una alta estacionalitat i
eventualitat. Malgrat la reiteració d'ocupacions, l'itinerari laboral dels joves es caracteritza
per la consecució de trajectòries erràtiques, cosa que incrementa la seva vulnerabilitat i
dificulta la realització de projectes personals a mitjà i llarg termini.

- L'accés a l'habitatge és un dels principals problemes que han d'afrontar els joves a les
Balears. És la 4a comunitat autònoma amb un preu mitjà per m2 més elevat de l'Estat i
ha experimentat un creixement en els darrers anys molt superior a la mitjana. El mercat
immobiliari està fortament sotmès a la dinàmica pròpia del sector turístic. Això provoca
que hagi augmentat la construcció d'habitatge de luxe i que hi hagi un alt percentatge
d'habitatges desocupats (hi ha 15 poblacions on els habitatges desocupats superen el
25% del total del parc immobiliari). 

- Tanmateix, els joves prefereixen viure a la costa perquè és on es concentra el treball
relacionat amb el turisme. Així doncs, han d'afrontar uns preus de l'habitatge
especialment elevats amb l'agreujant que tenen majoritàriament una situació laboral
marcada per la precarietat (en 2 de cada 3 municipis estructuralment més joves el preu
de l'habitatge és superior a la mitjana).

- Aquesta dificultat en l'accés a l'habitatge (conjuntament amb altres condicionants de
caràcter social i cultural) està provocant que l'edat mitjana d'emancipació familiar dels
joves de les illes estigui creixent molt significativament (des del 1994 a 1999 l'edat
mitjana del primer matrimoni augmenta més d'un any, de 27,6 a 28,7). Per tant, hi ha un
important col·lectiu de joves que abandona prematurament els estudis per posar-se a
treballar, però que no s'emancipa familiarment fins molts anys més tard. L'estacionalitat
de les feines associades al sector turístic provoca que aquests joves tinguin amplis
períodes d'inactivitat. Allunyats dels espais d'autonomia propis del treball o de
l'habitatge, però amb ingressos derivats del treball eventual, els joves cerquen la seva
autonomia en el temps lliure i en els espais de lleure. El consum del lleure esdevé, per
tant, un element central en la construcció de la identitat personal i grupal dels joves. Això
explicaria, per exemple, la importància social de tenir un mitjà de transport propi (cotxe o
moto) i ajudaria a entendre, per exemple, els abusos en el consum de drogues.
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- No és fins al 1998 que s'inicia la construcció de promocions d'habitatge social
especialment adreçades als joves. Amb tot, l'oferta és encara insuficient. En termes
generals, per al bienni 2001-2002 l'IBAVI ha previst construir un total de 1.900 habitatges
de protecció oficial, malgrat que la demanda estimada s'incrementa fins a 7.000. 

- En resum, veiem que els trets demogràfics, així com els aspectes relacionats amb
l'educació, el treball i l'habitatge, configuren unes necessitats molt concretes entre els
joves habitants de les Illes. Convé destacar, per tant, la idoneïtat i la centralitat actual de
desenvolupar polítiques de joventut que permetin reduir-les significativament.
L'abandonament prematur dels estudis, per exemple, generarà en un futur pròxim la
necessitat de crear una extensa oferta d'escoles d'adults. Quan aquests joves es trobin
amb la necessitat de formar-se com a requisit indispensable per promocionar-se en el
treball o accedir a feines especialitzades, hauran de poder tenir a l'abast una xarxa
formativa adequada. No hem d'oblidar que el conjunt de joves actual és quantitativament
molt important. Facilitar-los recursos formatius i laborals, evitar la precarietat en el treball,
promoure l'emancipació amb qualitat, possibilitar l'augment de la natalitat, incentivar la
integració social i cultural dels joves immigrants, incrementar la participació social dels
joves en els afers públics, desenvolupar una oferta d'oci alternatiu o promocionar el
consum responsable són mesures necessàries per garantir la qualitat de vida en el
conjunt de les Illes. El desenvolupament futur de les Balears depèn en bona part de les
polítiques de joventut que es facin en el present. 

- Per tant, és necessari atorgar a les polítiques de joventut un paper central i prioritari, atès
el seu gran valor estratègic. Els municipis poden desenvolupar una funció molt important
en aquest sentit, donada la seva proximitat als joves i el seu millor coneixement de les
seves necessitats. Amb tot, les polítiques de joventut a escala municipal ocupen
malauradament un paper que, sovint, és encara secundari.

- Si bé hem vist que en la majoria de municipis més grans de 2.000 habitants hi ha un
referent polític en matèria de joventut (un 90%), hi ha pocs mitjans tècnics per al
desenvolupament de programes i accions adreçats a la població jove.

- En un 29% dels municipis hi ha una regidoria exclusiva de joventut; en un 61% es
comparteix amb altres àrees, i en un 10% no hi ha un referent polític directe per als
joves.

- Les regidories de joventut es creen majoritàriament l'any 1999 (arran de les eleccions
municipals). Les que tenen un caràcter exclusiu són relativament recents (la primera es
va crear el 1995), cosa que podria indicar un augment de l'interès municipal pels afers
relacionats amb els joves.

- Els regidors que assumeixen la responsabilitat de dirigir les polítiques de joventut són
persones relativament joves (en comparació amb la resta de regidors del consistori). La
mitjana d'edat en el cas dels regidors amb dedicació exclusiva a joventut és de 33,7
anys, mentre que els que s'ocupen també d'altres àrees tenen una edat mitjana
lleugerament superior (36,2 anys).

- Per terme mitjà, la dedicació setmanal dels regidors és de 19 hores, tot i que és superior
en el cas dels que dirigeixen una regidoria compartida.

- En la majoria de municipis no hi ha un referent tècnic de joventut (en un 57% dels casos
analitzats). Hi ha un departament tècnic de joventut en un 23% dels casos i és compartit
amb altres àrees en un 20% dels casos.
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- En total hem comptabilitzat un total de 68 tècnics de joventut en els municipis analitzats,
cosa que significa que hi ha una mitjana d’1,3 tècnics per ciutat. Un 25% té un contracte
a temps parcial i en un 20% dels casos el contracte és de caràcter eventual.

- En el nostre estudi no hem trobat correlacions significatives entre el fet de tenir una
estructura política o tècnica de joventut i la grandària del municipi o el tipus de partit
polític que governa. De la mateixa manera, tampoc no hi ha una relació clara entre el fet
de definir una estructura política i l'existència d'una estructura tècnica.

- En la majoria dels casos (sobretot en els municipis petits), el regidor responsable de les
polítiques de joventut ha d'assumir tant la tasca política com la feina de caràcter tècnic.

- La despesa directa anual per jove assignada als pressupostos municipals de les àrees
de joventut és de 28 euros. El pressupost que administren directament els regidors de
joventut és, per terme mitjà, del 0,6% del total de les despeses municipals. Per tant,
podem dir que únicament 1 de cada 170 euros es destina directament a finançar
programes adreçats a la població jove46. 

- Quines són, doncs, les línies d'actuació i els programes de joventut que desenvolupen
els municipis?

- En primer lloc, cal senyalar que únicament un 12% de les localitats analitzades compten
amb un Pla Integral de Joventut (un 6% de caràcter propi, mentre que un altre 6% utilitza
com a referent el Pla de la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears).
Hi ha un 6% que afirma que està actualment en fase d'elaboració d'un Pla Integral.

- Un Pla Integral de Joventut és una bona eina per dissenyar les línies estratègiques de
les polítiques de joventut sobre la base d’una diagnosi de la realitat (les necessitats dels
joves, les prioritats de l'equip de govern i els recursos disponibles en cada cas). El
coneixement de la realitat és, per tant, un principi indispensable per dissenyar unes
polítiques adequades a les necessitats dels joves. Tanmateix, només en un 46% dels
municipis disposa d'informació estadística actualitzada sobre la situació dels joves.

- Respecte a les línies d'actuació i programes concrets, la freqüència més gran
d'actuacions tenen a veure amb la informació i l'assessorament. Un 76% dels municipis
analitzats té en marxa un Servei d'Informació Juvenil (SIJ) que facilita als joves
informació sobre temes com l'educació, el lleure, el treball, l'associacionisme, les
activitats culturals, la salut, el turisme o l'habitatge. El nombre d'usuaris d'aquests serveis
ha augmentat en els darrers tres anys en un 82% dels casos. Les demandes
d'informació més freqüents es relacionen amb la formació-educació i amb el treball, que
són aspectes estructurals centrals en la vida dels joves. En tercer lloc hi ha les
demandes d'informació sobre oci i lleure.

- Tanmateix, cal assenyalar que la funció dels serveis d’informació juvenil ha canviat arran
de l'extensió social de les "noves tecnologies" i, en particular, d’internet. L'ús d’internet
possibilita l'accés a una quantitat inabastable d'informació. Per tant, si abans els SIJ
tenien sentit com a espais on s'acumulava una informació que acostumava a ser
escassa, ara la seva funció és més la d'assessorar i ajudar l'usuari a navegar entre una
informació que és, en molts casos, excessiva. L'assessorament personalitzat i la
formació sobre l'ús d'Internet són probablement les dues funcions actuals més rellevants
dels serveis d’informació juvenil.

                                                
46 Tanmateix, convé assenyalar que les dades sobre la despesa i el pressupost són susceptibles
d'incorporar diferents biaixos (ja que la construcció del pressupost varia en funció de cada municipi).
És per això que aquests resultats s'han de tractar amb una certa precaució.



Polítiques locals de joventut a les Illes Balears

182

- D'altra banda, conscients de la importància d'oferir punts públics de connexió gratuïta a
internet, un 86% dels municipis compten amb aquesta mena de serveis (que es
localitzen majoritàriament als SIJ i a les biblioteques). La mitjana d'ordinadors amb
connexió pública a Internet és de 3,4 per municipi.

- Un 67% dels municipis compta amb programes de descentralització de la informació
adreçada als joves (als instituts d'educació secundaria, per exemple), malgrat que
únicament un 25% edita publicacions específiques d'informació juvenil.

- Una altra de les activitats més freqüents que organitzen els ajuntaments són les que
s'orienten a la satisfacció de necessitats d'oci i lleure formatiu dels joves. Ja hem dit
anteriorment que el lleure desenvolupa un paper central en la vida dels joves i que les
administracions públiques han d'intentar promoure el desenvolupament d'iniciatives
alternatives que promoguin el consum responsable o l'educació en el lleure. En aquest
sentit, podem dir que un 75% dels municipis organitza casals d'estiu adreçats a infants i
adolescents. Hem d’assenyalar, això no obstant, que malgrat que aquesta és una
activitat generalment organitzada des dels departaments i regidories de joventut, no
podem considerar-la com una activitat pròpiament "juvenil" (perquè s’adreça
majoritàriament a infants menors de 14 anys). En tot cas, partint de la base que
l'aplicació de la LOGSE ha modificat la distribució dels grups d'edat als que
tradicionalment s'adreçaven aquest tipus d'activitats, el repte actual passa per dissenyar
una oferta d'educació en el lleure que sigui prou atractiva per al conjunt d'adolescents i
joves entre 12 i 16 anys. Aquest col·lectiu és, a més, estratègicament important, atès que
és en aquesta edat que es defineixen els models d'us del lleure i quan més fàcilment es
pot intervenir per transmetre valors associats al lleure com, per exemple, el consum
responsable. 

- En general, podem dir que és més freqüent l'organització d'activitats de caràcter puntual
(com els casals d'estiu, campaments, camps de treball per a joves, etc.) que no pas les
que tenen un caràcter més estable (ludoteques, casals de joves, etc.).

- En l'àmbit de la promoció d'hàbits saludables, hi ha un 67% dels ajuntaments que té
programes sobre prevenció de drogodependències, protecció respecte a les malalties de
transmissió sexual i prevenció d'accidents de trànsit.

- Relacionat amb la cultura, hi ha un 65% dels municipis on s'organitzen cursos i tallers de
disciplines artístiques (teatre, ceràmica, pintura, música), i hi ha un 49% on es
desenvolupen programes de suport als joves creadors o artistes.

- Aproximadament la meitat dels ajuntaments compten amb serveis específics
d'informació i assessorament sobre ocupació i treball. La majoria ofereix orientació
professional i proporciona informació sobre com buscar feina o quins tipus de contractes
existeixen.

- En un 45% dels casos hi ha un servei de borsa de treball per a joves. Un 35% ofereix
programes de formació ocupacional (principalment escoles taller) i únicament un 8%
compta amb programes de suport a joves aturats.

- En el 29% dels municipis hi ha programes específics de promoció d'habitatges per a
joves (especialment de construcció d'habitatge de protecció oficial en col·laboració amb
l'IBAVI). Tenint en compte la demanda d'aquesta mena de promocions, la xifra és
encara, malauradament, insuficient.
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- Finalment, volem senyalar que gairebé no hi ha programes municipals relacionats amb el
turisme jove. Entenem que aquest fet es pot explicar per l'existència de serveis
específics de caràcter privat.

- Una menció a part es mereixen les actuacions destinades a promoure l'associacionisme i
la participació social. Malgrat que la xarxa associativa juvenil a les Balears no està gaire
desenvolupada, hi ha associacions juvenils a tots els municipis, principalment d’educació
en el lleure. La mitjana d’associacions juvenils és de 3,5 per localitat i només en un 12%
dels municipis analitzats hi ha un consell local de joventut, indicador que ens mostra la
feblesa de la xarxa associativa juvenil.

- En els darrers anys s’ha produït un cert estancament en la creació de noves
associacions juvenils. Un 64% dels municipis consultats afirma que el nombre
d’associacions juvenils no ha crescut en els darrers quatre anys.

- La manca d’un teixit associatiu estable i fort és una de les principals debilitats de la xarxa
social que hauria d’ocupar un lloc prioritari en l’agenda política dels ajuntaments. La
promoció de l’associacionisme és una condició necessària per incrementar els nivells de
participació social dels joves. No hem d’oblidar el paper que desenvolupen les
associacions com a escoles de participació i democràcia i la seva importància en la
socialització dels joves en valors com la responsabilitat, el compromís, la solidaritat i el
desenvolupament comunitari. A més, les associacions juvenils amb vocació social poden
esdevenir bons aliats estratègics de les administracions municipals, donada la seva més
gran proximitat als joves. Aconseguir establir marcs de promoció i col·laboració amb
l’associacionisme juvenil segurament ajudarà a millorar la qualitat global de les polítiques
adreçades als joves.

- En aquest sentit, hem de dir que el 92% de les associacions juvenils manté relacions
estables amb els seus respectius ajuntaments. El model de relació és majoritàriament el
d'atorgar subvencions econòmiques a les seves activitats (un 78% dels casos) i facilitar
la utilització d’espais i locals (en un 75% dels municipis). Tanmateix, només un 18% dels
ajuntaments opta per negociar convenis globals amb les entitats. La fórmula del conveni,
que es concreta en un suport global a l’entitat, ens sembla més adequada que la de
subvencionar específicament activitats puntuals que desenvolupen les associacions.
Seria convenient avançar gradualment en aquest aspecte.

- D’altra banda, hi ha un 41% dels municipis que compta amb equipaments específics per
a joves, majoritàriament casals de joves o zones esportives.

- Un dels elements més positius de la xarxa associativa juvenil és la gran extensió de les
associacions d’educació en el lleure. Malgrat això, en general hi ha un gran
desconeixement de les seves activitats i les seves potencialitats. No hi ha estudis
extensos sobre aquesta realitat i considerem que seria convenient ampliar el
coneixement de la xarxa d’entitats de lleure de les Illes.

- Finalment, hem recollit les opinions dels responsables municipals de joventut sobre les
principals necessitats dels joves, les prioritats dels equips de govern, la participació dels
joves en les polítiques locals o les necessitats de coordinació amb altres administracions
municipals o supramunicipals.

- En primer lloc, hi ha acord en què els joves tenen principalment necessitats relacionades
amb l’accés a l’habitatge, el lleure, el treball i la participació. Destaca especialment el
tema de l’habitatge atès que, com hem vist, les condicions d’emancipació dels joves a
les Illes són especialment desfavorables. En canvi, les principals prioritats del governs
municipals són, en aquest ordre, la participació, l'educació, l'habitatge i el treball.
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- La manca de correspondència entre la consideració de les principals necessitats dels
joves i les prioritats dels equips de govern són un bon indicador de la dificultat
d'implementar polítiques d'habitatge o de treball des de l'àmbit local. Les administracions
locals tenen escassos recursos i poques competències en matèria d'habitatge i treball.
Seria convenient que les administracions supramunicipals oferissin més suport als
municipis per desenvolupar accions i programes que permetessin reduir les dificultats
dels joves en relació amb el treball i l'habitatge.

- En tot cas, volem assenyalar que el fet que promoure la participació social dels joves
sigui la primera prioritat dels equips de govern és molt significatiu. Com hem dit
anteriorment, la xarxa associativa juvenil no està gaire desenvolupada i és necessari
impulsar iniciatives que facilitin la promoció i l'educació en la participació. Aconseguir
transmetre als joves els valors de la participació, el compromís, la responsabilitat, el
civisme, la solidaritat i la democràcia és probablement una de les millors garanties en la
construcció d'una societat qualitativament més desenvolupada.

- De fet, els municipis reconeixen que la xarxa associativa juvenil és insuficient, malgrat
que es valora molt positivament la col·laboració amb les entitats existents. D'altra banda,
consideren que els joves no tenen gaire interès a participar en el disseny de les
polítiques locals de joventut, al mateix temps que es reconeix que aquests mateixos
joves no estan gaire satisfets amb aquestes polítiques. És molt probable que més
implicació dels joves en les decisions públiques que els afecten (les polítiques de
joventut en sentit ampli) comporti un increment de la seva satisfacció respecte d’això.
Partint de la base que els millors interlocutors dels joves amb les administracions locals
són segurament les associacions juvenils i sabent que la valoració dels municipis de la
relació amb aquestes entitats és especialment positiva, s'entén que un objectiu bàsic
sigui la promoció de l'associacionisme juvenil com a estratègia orientada a incrementar
la participació dels joves en els afers públics.

- Els recursos disponibles pels responsables locals de dissenyar i implementar les
polítiques de joventut són valorats com a insuficients (especialment en relació amb les
infraestructures i el pressupost). Aquest fet provoca una certa dependència d'altres tipus
d'administracions de caràcter supralocal, a les quals sovint els municipis recorren a la
recerca de recursos financers o tècnics. La valoració del suport obtingut per altres
administracions és positiva en els casos del Govern de les Illes Balears i els Consells
Insulars, però clarament deficitària en relació amb el Govern central de l'Estat i la Unió
Europea.

- La necessitat d'incrementar els recursos que permetin millorar les polítiques de joventut
condueix a l'aprofitament de les sinergies que es poden derivar de la col·laboració amb
altres administracions. Tanmateix, els municipis assenyalen la manca d'estructures de
coordinació i els conflictes entre els diferents partits polítics com els principals
inconvenients que no afavoreixen la coordinació de programes.

- Al marge de si existeix una voluntat política d'aprofitar els avantatges que es deriven de
la coordinació entre municipis o entre els municipis i altres administracions, ens sembla
especialment necessari crear una xarxa d'estructures que la facilitin. Per exemple, els
municipis suggereixen la necessitat de millorar els canals de comunicació i proposen la
realització de seminaris o trobades més freqüents entre polítics i tècnics de joventut dels
diferents municipis de les Illes.

- Aquesta és una de les principals demandes que els responsables locals de les polítiques
de joventut fan explícitament a la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes
Balears. A més, se n'assenyalen d'altres, com l'increment dels recursos econòmics i
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tècnics que es destinen als municipis o l'assessorament i la informació sobre com
aconseguir recursos d'altres administracions. 

- En aquest sentit, els ajuntaments es queixen de la confusió que es deriva de la duplicitat
de serveis i competències existent entre la Direcció General de Joventut i els diferents
Consells Insulars. Convindria delimitar més clarament les competències de cada un
d'aquests organismes o, si més no, informar els ajuntaments de les diferents possibilitats
de coordinació que es deriven de cada tipus d'administració.

- D'altra banda, els municipis sol·liciten que el Govern de les Illes Balears els ajudi a
elaborar un Pla Estratègic de Joventut a mitjà i llarg termini. Els ajuntaments petits no
tenen la possibilitat d'elaborar estudis i diagnosis de la situació social dels joves i
consideren que un dels papers que hauria de desenvolupar la DGJ és precisament
promoure la recerca social i facilitar als ajuntaments dades que els permetin dissenyar
polítiques més acurades en relació amb les necessitats dels joves.

- Aquesta idea ens porta a defensar la necessitat de recuperar el valor estratègic de les
polítiques de joventut com a eixos vertebradors de la política del present amb clares
conseqüències en el futur. Els valors materials (emancipació, treball, habitatge) i el
contingut simbòlic (educació en valors i hàbits, participació social, sociabilitat) que es
deriven de les polítiques que s'adrecen als ciutadans joves són claus en la construcció
de societats econòmicament i socialment sostenibles i tenen una influència directa en la
millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania.

- En aquest sentit, el paper de la DGJ és estratègicament molt important, atès que els
recursos que s'adrecen als joves són malauradament escassos i cal oferir més suport a
les administracions locals. Cal augmentar els esforços per millorar la xarxa de
col·laboració amb les administracions locals (facilitant el coneixement, la formació i la
coordinació tant de polítics com de tècnics) i oferir bons serveis d'assessorament.

- La joventut de les Illes Balears ha d'afrontar problemes d'un abast probablement superior
als que es troben la resta de joves de l'Estat. La forta influència del sector turístic
provoca mancances en la formació dels joves i precarietat en el treball, a més
d'incrementar la dificultat de l'accés a l'habitatge. La dinàmica demogràfica, marcada per
un accelerat procés d'envelliment, atorga un protagonisme especial als joves. Al final,
hauran d'aguantar la doble pressió de viure en una societat que els dóna l'esquena en
molts aspectes, però que posa en ells la responsabilitat de construir una societat
sostenible per a tots (sobre la base de l'augment de la natalitat o de les aportacions
econòmiques del seu treball al conjunt de la societat). Gestionar aquesta contradicció no
és gens fàcil i per això les administracions públiques han d'ajudar els joves a satisfer les
seves inquietuds com a condició necessària per possibilitar la seva inserció plena en la
societat i per poder exercir amb garanties la seva ciutadania. 
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