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

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

 

1.2.- Compromesos amb les persones i amb la millora continua 
 

Com ens definim; la nostra missió i visió 
La Societat Cooperativa Jovent és una entitat sense ànim de lucre que promou la igualtat d'oportunitats, la millora 
de la qualitat de vida i la integració social i laboral de joves i d'altres col·lectius que presenten factors de 
vulnerabilitat, oferint una organització que s'adapta a les seves necessitats, amb capacitat per treballar i coordinar-
se amb altres organitzacions i amb un esperit de recerca i innovació constants. 

Volem ser una entitat amb un model d’organització operatiu, eficaç i participatiu en el disseny i posta en marxa dels 
projectes que es proposa dur a terme, i un punt de referència per a les persones que acudeixen a nosaltres, per a 
altres entitats socials i col·lectius de barris, així com per a empreses i organismes públics 

 

Els nostres valors  

La persona és l'eix central de la nostra missió: el desenvolupament de tot el seu potencial i la seva plena 
integració social. Consideram a cada persona de forma integral, no limitant-nos a la situació o circumstància 
concreta per la que s'acosta a Jovent. Som optimistes perquè tenim una profunda confiança en el potencial humà, 
ja que estam convençuts que qualsevol situació problemàtica sempre es pot millorar. Però també el nostre és un 
compromís amb la justícia social, treballam per aconseguir una societat de persones iguals en drets i també iguals 
en obligacions amb els altres. Som, alhora, una entitat independent i laica que es compromet amb la defensa dels 
drets humans, que es reflexiva i crítica amb la realitat educativa i social, i que promou professionals creatius i amb 
voluntat de millora continua que treballen amb rigor i determinació per assolir els objectius de qualitat. 

 

Per tot l’exposat, amb el present document l’equip directiu de la cooperativa Jovent estableix un compromís ferm 
amb el desenvolupament d’una política de qualitat que proporcioni un marc de referència per assolir la missió de 
l’entitat en el marc dels valors que hem expressat anteriorment, una política que ha de ser coneguda i entesa per 
tots els seus membres i que els compromet a complir amb els requisits de la Norma UNE-ISO 9001:2015 i amb 
altres obligacions legals a les quals està subjecta, i a millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el marc 
dels objectius de l'organització. 

 

 

 

mailto:jovent@jovent.es
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1.3.- Trajectòria, centres i principals línies de treball 

L’origen de la Cooperativa Jovent es remunta a l’any 1979 quan Bartomeu Suau és nomenat vicari de la parròquia 
de Sant Josep del Terme, en el barri de sa Indioteria, lloc on ha anat desenvolupant la seva tasca des de llavors. 
Des de que arribà es proposà tota una sèrie d’iniciatives socials per tal de mobilitzar i unir les persones i entitats de 
la zona perquè treballassin plegades en benefici del “poble” de sa Indioteria. El primer projecte important fou la 
creació del club d’Esplai Jovent mitjançant el qual impulsà campaments d’estiu i activitats al llarg de l’any amb els 
nins de les escoles del barri. Des del principi el club tingué un gran èxit, tant pel nombre de nins que hi acudiren 
com per la capacitat d’influència en els pares i mares. Amb la força del seu carisma i capacitat de lideratge, de 
mica en mica es guanyà la confiança i respecte de les famílies el barri i, de passada, de les entitats que ja hi havia 
abans de la seva arribada (associació de veïnats, clubs esportius, etc.). Amb el temps anà realitzant una vertadera 
transformació d’un simple barri perifèric en una comunitat cohesionada i dinamitzada mitjançant el foment de xarxa 
social i la creació d’altres entitats. En aquest sentit basta dir que són iniciatives seves la  fundació el Club d’Esplai 
Jovent (1979), el grup d’acció social de la parròquia (1982), l’edifici per a la Gent Gran (1985), el Centre 
Sociolaboral d’Inserció (1995), la Granja Escola Jovent (1984 i 1998), la Plataforma d’Entitats del Barri (1998), 
l’Associació Jovent Segle XXI (1998), etc. Una d’aquestes entitats fou la Cooperativa Jovent (1984). 
 
Pel que fa a la Cooperativa, durant els últims mesos de 1983 Bartomeu Suau va presentar una sèrie de propostes 
als més de 70 joves monitors del club de esplai Jovent. Una d'aquestes iniciatives proposava la formació d’un grup 
de joves que, com a “opció de vida” volguessin comprometre’s en la creació d'una nova entitat que donés solucions 
a l'incipient atur juvenil de les barriades perifèriques de Palma, una ciutat que en els anys 80 ja sofria greument 
aquesta problemàtica. Arran de la proposta es formà un grup de deu joves entre 17 i 19 anys que van acceptar el 
repte i el 3 de març de 1984 van fundar la Cooperativa Jovent amb la següent declaració fundacional: “Ens juntam  
perquè creiem que és possible un món millor, una noble forma de viure,  amb un sistema , un estil de ser dedicat a 
formar persones que lluiten i es comprometen amb l’Home” 
 
Al principi van crear una cooperativa agrícola donat que es pensà que amb aquesta iniciativa podrien cobrir el repte 
de donar molts de llocs de feina als joves dels barris més desfavorits de Palma. Però, al cap de 4 anys de 
dificultats econòmiques, el projecte es va modificar i es va apostar per la formació  com a pas previ a la inserció 
laboral. Així el 1989 s’iniciaren projectes d’educació compensatòria per a nins de 14 i 15 anys i el 1990 uns tallers 
de formació ocupacional per a joves de 16  a 21 anys. Posteriorment, s’apostà per un projecte d’intervenció més 
integral amb els joves quan el  1995 es reberen unes subvencions del Fons Social Europeu per desenvolupar 
projectes innovadors amb caràcter transnacional. Des d’aquest moment la cooperativa Jovent ha desenvolupat 
itineraris d'inserció amb projectes d’orientació, formació i inserció laboral, ampliant el seu radi d’acció a altres 
col·lectius (adults en atur, nins, dona, persones immigrants, etc.) 
 
Al llarg d'aquests anys l’entitat ha desenvolupat diversos projectes socioeducatius, de formació ocupacional, 
itineraris d'inserció sociolaboral, intercanvis metodològics amb entitats de tota Europa (França, Bèlgica, Regne 
Unit, Itàlia, Alemanya, Grècia), etc. La seva praxi educativa sempre s'ha basat en l'acció-investigació, i ha estat 
sempre punter en la implantació d'estratègies i metodologies innovadores.. Un projecte que ha evolucionat molt en 
la seva concepció, metodologia, infraestructures i recursos. Ara bé, des dels primers moments, el treball de l'entitat 
s'ha distingit sempre per la recerca d’una veritable qualitat de vida de les persones, especialment d'aquelles que 
són més vulnerables. Anualment pels centres de la Cooperativa passen uns 550 joves i uns 250 adults cercant 
algun tipus de solució que els pugui orientar, formar o trobar un treball. Es treballa des de diferents àmbits; 
assistencial, social, cultural, educatiu... i s'intenten articular mecanismes per a compensar les desigualtats, 
respectar les diferències individuals de motivacions i les capacitats de cada persona, bé sigui mitjançant el treball 
directe de la pròpia entitat o en xarxa amb altres entitats, donant suport personalment, amb formació, ofertes de 
treball... Tots els projectes desenvolupats per la Cooperativa Jovent parteixen del principi d’adaptar-se a les 
persones, personalitzant i individualitzant les accions, enfocant de manera integral les necessitats, problemàtiques, 
conflictes... Es dóna molt importància al vincle afectiu i es treballa des d’una perspectiva humanista. Per altra 
banda són projectes arrelats al territori, oberts permanentment a la reflexió i al canvi en funció de les necessitats de 
l’entorn i de les persones 
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L’entitat disposa de tres centres  en els qual s’ofereixen tots els seus serveis::  
▪ Centre Jovent - al barri de Son Gibert (Palma)   

▪▪  Sa Midoneria Casal de barri Jovent- al barri de sa Indioteria (Palma)  

▪▪  Centre d’Acció Social al barri de sa Indioteria (Palma).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Des de 2013  

Sa Midoneria.  

Un casal de barri de 350 m2 d'infraestructura i 3000 m2 de 
solar per a activitats educatives i socioculturals (Reforç 
escolar, tallers, piscina, cursos, dinamització de barri...) 

Des de 1984  

Centre Jovent 
Centre d’orientació i formació amb 
2500 m2 d’infraestructura i 7500 m2 
de solar per a oferir una segona 
oportunitat a 400 joves amb baix 
nivell educatiu que s’orienten i es 
formen en diferents oficis. Es 
desenvolupen itineraris integrals 
d’orientació, formació i inserció 

Des de 1985  

Centre d’Acció Social 
Un centre amb professionals i voluntaris on 
es desenvolupen activitats solidàries (Banc 

d’Aliments i Roba) i formacions per a 
col·lectius amb dificultats socials 
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2.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021  

 
LLeess  pprriinncciippaallss  aaccttiivviittaattss  rreeaalliittzzaaddeess  eenn  22002211  eenn  eellss  ttrreess  cceennttrreess  ddee  rreeffeerrèènncciiaa  ffoorreenn::  

 
1.- Programes d’orientació, formació i inserció sociolaboral 
1.1.- Servei d’Itinerari d’Inserció per a joves 
1.2.- Cursos de formació professional per a l’ocupació 
1.3.- Formació Dual  
1.4.- Programa Incorpora:  
1.5.- Projecte “Travessia”  
1.6.-Formacions no subvencionades 
 
2.- Programes d’acció social i 
comunitària 
2.1.- Programa CaixaProinfància 
2.2.- Projecte “Barris” 
2.3- Projecte “Demos” 
2.4.- Projecte “T’acompany 2” 
2.5.- Conveni Singular de Sector Est 
2.6.- Projecte Sociosanitaris 
2.7.- Projectes amb la col·laboració de 
voluntariat   
 
3.- Recerca-acció i Innovació  
3.1.- Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania (GEC) 
3.2.- Grup de Tecnologia Educativa (GTE) 
3.3..- “Ens curam en salut” Afrontament d’emergències ordinàries de persones usuàries i/o professionals dels 
serveis 

 
3.4.- Incidència política i social  
4.1.- Participació en xarxes d’incidència política i social 

a) Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears). L’entitat és membre fundador d’aquesta xarxa. 
b) Taules i Plataformes de Barris 
c) Fundació Esplai. Ciutadania Compromesa 

4.2.- Promoció d’accions i projectes per al debat i pensament crítics 
 

 
A continuació es detallen els resultats de cada programa: 
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2.1.- Programes d’orientació, formació i inserció sociolaboral 
 

2.1.1.- Servei d’Itinerari d’Inserció  per a joves 

Les principals activitats d’aquest servei es desenvoluparen en el Centre Jovent  foren: 

▪ Oficina d'informació i acollida: informació dels programes de Jovent i d’altres que s’ofereixen a la nostra 
comunitat autònoma. Visites guiades als programes. Derivació i acompanyament a altres recursos. Al llarg de 
2021 hi hagué 559955  ddeemmaannddeess d’informació, orientació, formació i inserció laboral 

DDeemmaannddeess::  559955  

▪ Desenvolupament de competències personals i laborals: elaboració d’un projecte personal de futur 
mitjançant activitats experimentals com: 
 Orientació tutoritzada i orientació individual i familiar 
 Mòduls d’assaig professional, per experimentar diferents 

oficis i decidir-se. 
 Entrenament en competències personals i laborals 

NNúúmm..  uussuuaarriiss//ààrriieess  aatteessooss  eenn  22002211::  447777  

▪ Acompanyament a la recerca d’ocupació 
 Pràctiques no laborals 
 Orientació Laboral(com fer una entrevista laboral, 

currículum, drets i deures del treballador, etc.) 
 Borsa d’Ocupació i Ajuda i seguiment per a una bona contractació 

amb assessorament per a una recerca activa de treball 

NNúúmm..  uussuuaarriiss//ààrriieess  iinnsseerrttaattss  eenn  22002211::  112299  

 
 
2.1.2.- Cursos de formació professional per a 
l’ocupació 

En el Centre Jovent es desenvoluparen fins a 11 certificats de 
professionalitat de nivells 1 i 2 amb un total de 135 participants. A 
continuació reflectim els cursos:  

PPaarrttiicciippaannttss::  

Certificat de professionalitat Núm. 

1. Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 12 

2. Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles 15 

3. Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics 10 

4. Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 9 

5. Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions 
en edificis 

10 

6. Pintura de vehicles 10 

7. Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica 14 

8. Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles 15 

Alumne del curs d’ Operacions auxiliars de 
manteniment de carrosseries de vehicles 

Jove en  procés d’orientació laboral 



 

- 8 - 

 

9. Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars 14 

10. Soldadura amb elèctrode revestit i TIG 14 

11. Operacions auxiliars de fabricació mecànica 12 

TTOOTTAALL  113355  
 
 

 

 

 

 

2.1.3.- Formació Dual  

El programa de Formació Dual permet a les persones 
usuàries tenir un contracte de feina i treure’s una 
titulació mínima. En 2021 es comptà amb amb 30 
empreses col·laboradores amb les quals es pactà un 
programa de formació, incloent anglès nàutic. La figura 
de l’alumne-treballador permet treballar hàbits i 
actituds que normalment no es treballen a les 
empreses. És un procés de formació de dotze mesos i 
això permet pactar estratègies per tal de personalitzar 
el procés de formació de cada alumne-treballador. 

 

  PPaarrttiicciippaannttss::  

Activitat Núm 

1. Activitats de suport al vaixell, amarrament, electricitat i eixàrcia x 2 cursos 32 

2. Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions 
esportives i d'esbarjo x 2 cursos 

26 

TTOOTTAALL  5588  

NNúúmm..  dd’’eemmpprreesseess  ccooll··llaabboorraaddoorreess::  3300  

 

Sessió d’anglès aplicat a l’ofici en la formació Dual de Preparació i 
embelliment de superfícies, elements de fusta i fibra de vidre 

Jove desenvolupant un projecte en el curs d’Operacions auxiliars de 
muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 

edificis 

Al·lota reparant una furgoneta en el curs de Pintura de vehicles 
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2.1.4.- Programa Incorpora  

Jovent forma part d’aquesta de la xarxa d'inserció laboral 
Incorpora promoguda per la Fundació la Caixa juntament 
amb altres entitats socials. El treball col·laboratiu en xarxa 
resulta clau per afavorir l'eficiència i l'efectivitat donant 
resposta a les necessitats de les empreses i les persones. 
Des de Jovent s’ofereix una mediació i acompanyament en el 
procés d’inserció laboral, es revisen les ofertes de treball 
disponibles i s’analitzen quines encaixen millor amb el perfil. 
També s’ajuda a millorar l’ocupabilitat a través de formacions 
per potenciar les competències socials i laborals, s’inclouen 
pràctiques a empreses que facilitaran l’ entrada al món 
laboral. 

  

PPaarrttiicciippaannttss  ii  rreessuullttaattss  dd’’IInnccoorrppoorraa  eenn  22002211::  
- Persones ateses: 107 
- Insercions: 70 
- Empreses visitades: 152 

 

 
2.1.5.- Projecte “Travessia”  
La Cooperativa Jovent és membre de la Federación Coraje, una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que neix 
en 1995 amb la finalitat d’unificar esforços per a  la integració social i laboral de joves socialment desfavorits.  En 
col·laboració amb aquesta federació es desenvolupa “Travessia”, un 
projecte d’itinerari d’inserció sociolaboral dirigit específicament a joves 
immigrants que acudeixen al Centre Jovent de Son Gibert per tal de 
millorar les perspectives d’èxit dels seus processos d’orientació, formació 
i inserció. 

  RReessuullttaattss::  

- Núm. joves immigrants atesos en 2021: 49  
- Accions realitzades: Acollida i orientació, Competències 

transversals en el marc de la formació professional per a 
l'ocupació, Pràctiques a empreses, Accés a bossa de feina, 
inserció 

- 70 % obtenen una qualificació o obtenen una ocupació 
- 6 insercions laborals 

 
 

2.1.6.- Formacions no subvencionades 
En el Centre Jovent cada any desenvolupem diverses formacions específiques per a majors de 16 anys. Es tracta 
de formacions no subvencionades que suposa una ampliació de l’oferta de serveis de l’entitat i que cobreix una 
necessitat formativa, usualment de sectors estratègics a les Illes Balears..  

  PPaarrttiicciippaannttss::  

En el 2021 s’han ofert els següents cursos: 

Curs Núm. participants 

Curs de Mariner Pescador (Abril) 14 

Curs de Mariner Pescador (Novembre) 14 

TTOOTTAALL  2288  

Jove en recerca activa de feina 

Jove immigrant en una sessió d’elaboració 
de projecte personal-professional 
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2.2.- Programes d’acció social i comunitària 

2.2.1.- Programa CaixaProinfància 

La coop. Jovent és l’entitat coordinadora territorial d’aquest programa. Va dirigit a nins i adolescents d’entre 0 i 16 
anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social amb l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de 
la pobresa de pares a fills garantint 
l’accés a oportunitats educatives de 
qualitat. Es desenvolupen serveis 
pro-educació (reforç educatiu, 
centres oberts, escola d’estiu, tallers 
familiars) i serveis pro-salut (atenció 
psicoeducativa a famílies, ajuts en 
bens de primera necessitat -
alimentació, higiene...-). El programa 
té la seu a sa Midoneria tot i que les 
persones usuàries poder ser 
derivades de qualsevol barri del sector municipal Est. També, en el marc d’aquest programa, Jovent coordina la 
Taula d’Infància i Joves dels barris de Rafal Nou i Rafal Vell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RReessuullttaattss  CCaaiixxaaPPrrooiinnffàànncciiaa  ((CCuurrss  1144))::   

En el curs 2020-21 gràcies al programa s’han ofert les següents serveis: 

Servei ofert 
Núm. 

participants 

Reforç educatiu primària 46 

Reforç educatiu secundària 60 

Aula oberta primària 10 

Aula oberta secundària 13 

Atenció psicoterapèutica 72 

Tallers educatius familiars (16 famílies) 34  

Centre obert  98 

Psicomotricitat 22 

Colònies urbanes 67 

Infants en activitats d’Aula oberta Adolescents i joves del Centre Obert 

Nins en reforç educatiu de secundària 
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TTOOTTAALL  338888  

 

 
2.2.2.- Projecte “Barris” 

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esport. Es tracta d’un servei 
d’integració, igualtat d’oportunitats i convivència que desenvolupa accions d’acompanyament, formació i implicació 
comunitària del col·lectiu de dona immigrant, i 
accions de sensibilització de la comunitat, 
especialment de menors, joves i famílies, 
envers la tolerància i la convivència 
intercultural. En el marc d’aquest projecte 
desenvolupem les següents activitats: 

 Acompanyament i suport individualitzat a 
dones immigrants 

 Formació en alfabetització i castellà bàsic, 
i alfabetització digital per a dones 
immigrants 

 Grups de voluntariat de dones immigrants per a la prevenció de la xenofòbia i el racisme 
 Activitats comunitàries per a la sensibilització intercultural i la prevenció del racisme i la xenofòbia 
 Tallers i projectes educatius per a treballar la competència intercultural en col·laboració amb altres entitats i 

centres educatius 
 Coordinació d’accions i participació en taules i xarxes de barri per a la millora de la convivència intercultural 

 

RReessuullttaattss::  
En el 2021 gràcies al programa es varen atendre a 388 persones, i s’han ofert les següents serveis: 
 

Servei ofert 
Núm. 

participants 

Acollida, informació i assessorament a població en risc o vulnerabilitat social sobre 
recursos del medi i ajudes socials (IMV, Resoga i altres) 

85 

Acció social amb població en risc o vulnerabilitat social mitjançant l’acompanyament, el 
suport individualitzat, la tramitació d’ajudes, etc. 

37 

Banc d’aliments i de productes de primera necessitat 176 

Formació en alfabetització i castellà bàsic per a dones immigrants 75 

Alfabetització digital per a dones immigrants 9 

Grups de voluntariat de dones immigrants per a la prevenció de la xenofòbia i el racisme 6 

Total 388 

 

2.2.3.- Projecte “Demos” 

Servei bianual (2020-21) per a la inclusió social i la igualtat d’oportunitats per a població en risc o vulnerabilitat 
social i població sobrevinguda vulnerable degut a la crisi de la COVID-19, mitjançant l’atenció social, la valoració de 
situacions personals, sociofamiliars i sociolaborals, l’acompanyament individualitzat, l’orientació i el suport familiar 
així com la dotació d’ajuts per a cobrir urgències socials i necessitats bàsiques. 

La finalitat principal del servei és afavorir la inclusió social i la igualtat d'oportunitats de col·lectius en risc o 
vulnerabilitat social, dones immigrants d’origen extracomunitari i població empobrida per la crisi de la COVID-19, a 
través del suport amb ajudes per a cobrir necessitats bàsiques i amb accions de mobilització personal que reforcin 
les competències necessàries per assolir els seus objectius individuals. 

Dones realitzant un dels tallers del projecte Barris 

Suport escolar individualitzat del programa CaixaProinfància 
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El Servei s’ubica principalment a dos indrets, al barri del Rafal Nou i al barri de sa Indioteria de Palma, tot i atén 
població de diferents barris de la Ciutat, principalment del sector Est dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de 
Palma 

RReessuullttaattss::  

Entre el 2020 i el 2021 gràcies al programa es varen atendre a 316 persones, i s’han ofert les següents serveis: 
 

Servei ofert 
Núm. 

participants 

Acollida, informació i assessorament a població en risc o vulnerabilitat social sobre recursos del 
medi i ajudes socials (IMV, Resoga i altres) 

45 

Acció social amb població de risc o vulnerabilitat social mitjançant l’acompanyament, el suport 
individualitzat, la tramitació d’ajudes, etc. 

60 

Banc d’aliments i productes de primera necessitat. 208 

Sessions de suport per millorar les competències digitals de pares i mares d’infants escolaritzats 3 

Coordinació d’accions i participació en les taules i xarxes de barri per a la coordinació de la 
intervenció amb les persones i compartir recursos 

- 

 

2.2.4.- Projecte “T’acompany III” 

Aquest projecte rep el finançament i suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Es tracta d’un servei de 
suport terapèutic individual i grupal adreçat tant a joves i les seves famílies, a dones per al seu apoderament i a 
famílies amb infants de 0 a 4 anys amb necessitats de 
desenvolupar competències parentals i/o de criança. El projecte es 
dirigeix a tres col·lectius: 

 Joves de 16 a 30 anys amb factors de risc que realitzen un 
Itinerari Integral d’Inserció Sociolaboral. Se’ls ofereix suport 
terapèutic individual a ells/elles i a les seves famílies. També 
poden formar part d’un Programa de prevenció de la violència i 
afavorir la igualtat de gènere. 

 Famílies amb infants de 0 a 4 anys que necessiten pautes de 
criança. Se’ls ofereix un espai familiar per a la creació vincle 
afectiu mitjançant el joc i una Teràpia de vídeo intervenció per 
millorar les relacions amb els fills 

 Dones que necessiten un suport emocional, se’ls ofereix la 
participació en el Grup de creixement personal que treballa l’apoderament, la base de seguretat i el fet de 
sentir-se reconegudes. 

 

RReessuullttaattss::  

En el 2021 es varen atendre 77 persones,  
 

Servei ofert 
Núm. 

participants 

Suport terapèutic individual joves de 16 a 30 anys 28 

Sessions amb famílies de joves 16 a 30 anys 6 

Programa de prevenció de la violència i afavorir la igualtat de gènere 47 

Espai familiar: creació vincle afectiu mitjançant el joc 10 

Teràpia de vídeo intervenció amb famílies amb infants de 0 a 4 anys 10 

Grup de creixement personal 4 

Total 105 

 

Sessió de suport a famílies 
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2.2.5.- Projecte d’Intervenció Comunitària de sector Est  

En 2020 la Coop. Jovent signà un Conveni Singular amb la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma 
a 4 anys, per impulsar un projecte de desenvolupament i dinamització comunitària, amb la prioritat d’atendre a 
infants, joves i les seves famílies, en col·laboració amb 
el Centre Municipal de Serveis Socials Est. 
Zones d’intervenció. La intervenció comunitària es fa a 
7 barris mitjançant 4 projectes d’intervenció: 
 Rafal Nou / Rafal vell/ El Viver 
 Verge de Lluc/ Son Rutllan 
 Son Cladera 
 Sa Indioteria 

Eixos de treball 
 Coneixement previ inicial de la comunitat: Recull de 

dades, mapeig de recursos, dinàmiques sobre les 
relacions socials, d’entitats i veïnats…. 

 Diagnòstic comunitari participatiu: espais de 
trobada i reflexió sobre com millorar les accions 
preventives en el barri, visió de les Plataformes i taules, 
d’entitats i de persones 

 Planificació i execució conjunta d’actuacions: participació a plataformes, realització d’activitats i tallers d’oci 
preventiu i lleure educatiu, trobades i festes comunitàries, suport a la difusió d’activitats, suport a infants, joves i 
famílies, etc. 

  Avaluació co- seguiment i avaluació continua del procés 

Equip 
El Conveni aporta 3 professionals contractats per la Coop Jovent.: 
2 educadores i 1 dinamitzador comunitari. A més Jovent aporta 1 
Coordinadora i 1 director d’activitats comunitàries per a la 
supervisió, gestió i seguiment del projecte. 

Dinàmica de les accions 
 Co-organització, coproducció i consens entre 2 equips: el de 

Jovent i el del Centre Municipal de Serveis Socials Est (CMSS 
Est). 

 Diagnòstic participatiu i actualitzat 
 Participació dels infants i joves i també la ciutadania, en el 

diagnòstic i en la presa de decisions  l’hora d’organitzar 
activitats 

 Treball en xarxa i servei a la resta d’entitats del territori 
 Presència al carrer 

  

RReessuullttaattss::  

Població atesa en 2021:1440 persones 

El perfil de la població del territori respon al propi dels barris perifèrics de Palma, on predomina la multiculturalitat i 
per tant conviuen famílies molt diverses. També, cal dir, que algunes d’aquestes famílies tenen situacions de 
vulnerabilitat, degut al seu baix nivell socioeconòmic. Encara que el projecte implica les diverses entitats del 
territori, i incideix sobre la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes dels barris, l'acció està orientada principalment 

Taller de grfitti al barri de Son Cladera 

Població atesa 

Grup d'edat dones homes total 

0-3 anys  
   

4-10 anys  72 68 140 

11-14 anys  118 124 242 

15-18 anys  52 150 202 

19-29 anys  20 12 32 

30-64 anys  103 46 143 

65 anys i més  3 8 11 

TOTAL  695 745 1440 
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al col·lectiu d'infància i joventut, i a les seves famílies, per la qual cosa el nombre de participants en les activitats 
realitzades és notablement major en les franges d'edat corresponents a aquests col·lectius.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

2.2.6.- Projectes sociosanitaris 

En 2021 l’entitat desenvolupà 2 projectes de caràcter sociosanitari adreçats a: 

1. “Engrescat amb la salut”. Es tracta d’un projecte de promoció de la salut en l’àmbit comunitari on l’eix 
principal és treballar amb les persones , amb les famílies i amb les comunitats per tal de re-educar, educar i 
educar-nos per tal d’aconseguir una millor cura de la salut de tots els col·lectius atesos. 

RReessuullttaattss::  

En 2021 gràcies al programa es varen atendre a 138 persones, i s’han ofert les següents serveis: 
 

Servei ofert Núm. participants 

Píndoles informatives amb dones d’origen immigrant extracomunitari 28 

Actuacions amb infants de 6 a 12 anys; prevenció de l’obesitat infantil 53 

Sessions preventives COVID-19 amb joves 42 

Sessions preventives de conductes de risc amb joves 15 

Alimentació saludable per a usuàries del Banc d’Aliments - 

Total 138 

2. “Engrescat amb la prevenció”. Un projecte que desenvolupa actuacions d’informació i suport a joves de baix 
nivell educatiu sobre la transmissió del VIH i Infeccions de Transmissió Sexual, i actuacions de prevenció del 
VIH de caràcter generalista en barris vulnerables del Sector Municipal Est de Palma. 

RReessuullttaattss::  

En 2021 gràcies al programa es varen atendre a 87 persones, i s’han ofert les següents serveis: 
 

Servei ofert Núm. participants 

Sessions per a la identificació i l’afrontament de situacions de risc 
relacionades amb la transmissió del VIH 

73 

Hortet d’Estiu a sa Midoneria 
Activitat d’oci preventiu al barri de Verge de Lluc 
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Tutorització i seguiment individualitzat dels/ de les  joves amb demanda 
específica 

8 

Derivació de joves a serveis especialitzats 6 

Campanya de prevenció online i presencial sobre VIH - 

Coordinació de les accions amb altres agents del territori - 

Total 87 

 

2.2.7.- Projectes amb la col·laboració de voluntariat 

Pràcticament des dels seus inicis, l’entitat ha comptat sempre amb la col·laboració de persones voluntàries que 
s’han volgut involucrar en les distintes iniciatives que s’han anat promovent. En funció de les necessitats i 
característiques de cada un d’elles, tots els programes, projectes o activitats, malgrat tenir personal contractat, 
estan oberts a la participació de persones voluntàries, així com en les tasques de gestió de l’entitat. Al llarg de 
2021 l’entitat ha comptat amb la col·laboració de voluntariat en les següents activitats: 

- Banc d’Aliments al barri de sa Indioteria: La nostra entitat és 

responsable de la gestió d’ajudes d’alimentació que es du des del 

Centre d’Acció Social i Comunitària. 6 persones voluntàries, amb la 

supervisió d’un professional de l’entitat, gestionaren el Banc d’Aliments  

- Tallers i monogràfics a sa Midoneria en el barri de sa Indioteria: 1 

persona  voluntària desenvolupà un taller de Mandala i estimulació 

cognitiva tots els el dimarts i el dimecres de 10’30 a 12 h. que incloïa 

psicomotricitat, gimnàstica geriàtrica, mandala, sortides i rutes 

saludables i suport emocional. Per altra banda es desenvoluparen 

puntualment alguns tallers i monogràfics de cuina per a totes les 

persones dels barris propers: 1 voluntària desenvolupà un taller 

cocarrois i robiols. Finalment es desenvolupà un taller sobre coneixement personal i autocura per a dones amb el 

nom de “Ilumínate” 

- Voluntariat de 6 dones d’origen migrant que han dedicat 

part del seu temps a realitzar activitats i accions de 

sensibilització per combatre el racisme i xenofòbia cap al 

col·lectiu islàmic col·laborant en la campanya Stop Racisme. 

- Suport a la gestió i manteniment de la piscina de sa 

Midoneria: En 2021 l’entitat comptà amb el suport de 1 

persona que donà suport al manteniment i control de 

maquinària i aigua de la piscina.  

Grup del taller de Mandala 

Dones voluntàries en una jornada a l’IES Ramon Llull 
explicant la seva experiència per combatre l’islamofòbia 
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2.3.- Recerca, innovació i millora contínua 

Des de 1998 la Cooperativa Jovent treballa de manera estable i permanent amb la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), any en què va signar un primer conveni amb la Fundació Universitat Empresa que llavors es va consolidar 
amb la signatura d’un Acord marc de Col·laboració (2002). En general es desenvolupen projectes per a l’avaluació 
d’accions, introducció de millores estratègiques o metodològiques –especialment en el món de les TIC-, foment de 
les pràctiques d’estudiants de la UIB i promoció i participació en jornades, estudis i publicacions 

A més a més, es desenvolupen projectes específics de millora continua i/o innovació que aporten valor a la missió i 
visió de l’entitat. A continuació mencionam les principals accions dutes a terme en relació a l’apartat: 

2.3.1.- Grup d'Investigació en Educació i Ciutadania (GEC) 

Amb aquest grup s’han desenvolupat, des de 1998,  projectes d'investigació-acció Joves de 16 a 30 anys. En 2021 
les principals línies de col·laboració s’adreçaren a:  

- L’avaluació i recerca en el camp dels i les joves amb baix nivell educatiu (amb el Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació).  

- Les pràctiques d’estudiants de la UIB (ara com ara amb el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació i amb el Departament de Psicologia). 

- Hem iniciat el projecte europeu Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed), 2021-2024, on hi 
participen 11 entitats de 5 paisos: 
Polònia, Dinamarca, Noruega, 
Portugal i Espanya. L’objectiu del 
projecte és “Reduir significativament 
l’abandonament a diferents entorns 
educatius”, mitjançant la 
implementació d’una metodologia 
que ja es va experimentar a un 
projecte europeu amb joves 
universitaris que presentaven 
factors de vulnerabilitat. El primer 
seminari presencial es va fer a Skive 
(Dinamarca), on es varen posar les bases del 
projecte i després a cada país s’ha procedit a 
fer la formació de formadors. El projecte té tres pilars fonamentals sobre els que treballen els docents: 
Enfocament indirecte, Co-creació i Alfabetització per la igualtat.  

2.3.2.- “Ens curam en salut” Afrontament 
d’emergències ordinàries de persones 
usuàries i/o professionals dels serveis  

Aquest projecte es desenvolupà gràcies al fiançament de la 
subvenció atorgada per  l’Estalvi Ètic de Caixa Colonya. 
Respon a l’oportunitat que dona la convocatòria d’alinear-nos 
amb les recomanacions de les societats científiques de 
reconegut prestigi que es dirigeixen a activar mesures 
preventives en salut en les entitats que treballen amb 
nombroses persones, en concret, el fet de tenir personal de 
l’entitat amb formació adient per poder atendre eficaçment en 
el moment en què es produeixi una emergència ordinària i de 

Equip Europeu del COSIed en una de les reunions transnacionals. 

Curs sobre DESA per a professionals de Jovent 
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l’equipament adient per poder fer-ho.  Les activitats realitzades s’ajustaren al projecte presentat inicialment, és a 
dir: 

 Realització de sessions d’informació i motivació dels/de les professionals de Jovent 
 Realització d’un curs de 22 hores teòriques i pràctiques per a 44 professionals de l’entitat sobre Primers 

auxilis i maneig de Desfibril·lador Semiautomàtic (DESA) 
 Compra de 2 desfibril·ladors 
 Registre de DESA de la CAIB de l’entitat 

 

2.3.3.- “Espais de psicomotricitat Jovent”. Un 
projecte de dotació de material per oferir 
serveis a infants de set barris de Palma 

Aquest projecte es desenvolupà gràcies al fiançament de la 
subvenció atorgada per  la Fundació “la Caixa”, en el marc de 
les ajudes Acció Social amb Fundació. El projecte va permetre 
disposar de materials de psicomotricitat per tal de 
desenvolupar diferents serveis psicomotrius adreçats a infants 
de 5 a 12 anys en els 7 barris on actua l’entitat atenent a  
criteris de proximitat, materials adients i professionalitat. 
 

Material de psicomotricitat comprat en 2021 per a les 
aules dels barris 
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2.4.- Incidència política i social 

2.4.1.- Participació en xarxes d’incidència política i social 

Al llarg de 2021 la incidència política i social continuà formant part de la missió de l’entitat. Aquesta és una línia 
estratègica per tal de millorar la situació dels col·lectius als quals atén i també per millorar les condicions 
econòmiques i metodològiques de l’entitat. En aquesta sentit es participà en les següents xarxes d’incidència: 

a) Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears). L’entitat és membre fundador d’aquesta xarxa a 
través de la qual es vehiculen diferents accions i comissions d’incidència política i social en col·laboració 
amb altres entitats dels sector social de les Balears. Jovent formà part de la Junta Directiva amb el càrrec 
de vicepresidència i forma part de diverses comissions: Seguiment dels Pactes per a la Inclusió Social, 
incidència en les convocatòries del SOIB, Coordinació de les Accions de CaixaProinfància i Comissió 
econòmica de la xarxa. 

b) Taules i Plataformes de Barris: Per 
tal de promoure accions de 
dinamització comunitària i millora dels 
barris es participa activament en les 
següents taules: 

- Plataforma d’entitats de sa 
Indioteria 

- Taula d’Infància i Joves del Rafal 
Nou i Rafal Vell 

- Taula d’entitats de Rafal Nou- 
Son Gibert / El Viver 

- Taula Fent Pinya de Verge de 
Lluc 

- Taula de Pediatria de Son Cladera 

c) Fundació Esplai. Ciutadania Compromesa: 
La coop. Jovent forma part del Consell Assessor d’aquesta xarxa que té com a missió promoure la 
ciutadania compromesa amb la inclusió social, l'acció socioeducativa i l'ús responsable de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, amb una especial dedicació a la infància i la joventut, i apostant per 
l'impuls del Tercer Sector 

3.4.2.- Incidència en programes per a entitats socials 

Periòdicament l’entitat organitzà o participà en actes, jornades, fòrums... per impulsar debats i pensament crític 
entorn a les necessitats dels col·lectius vulnerables als quals s’atén. Al llarg de 20121 es realitzaren les següents 
accions: 

 Organització i participació en el la Comissió del Pactes per a la Inclusió Social entre EAPN-IB i els grups 
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears. Durant el 2021 s’establí el full de ruta de les principals 
accions a desenvolupar entre tots el partits a partir del consens. 

 Reunions de debat entorn al SOIB Jove; noves línies d’actuació en el marc de les Illes Balears. Es 
mantingueren diferents reunions amb representants polítics i tècnics del SOIB i es participà en una jornada 
per tal d’impulsar els programes per a Joves que es promouen des d’aquest organisme 

 Organització i participació en diferents comissions d’EAPN-IB per tal de treballar les carteres de serveis dels  
diferents organismes públics, així com els marcs de les futures concertacions de programes del SOIB i del 
Consell de Mallorca.. 

 
 

Membres de l’Equip de Jovent i del CMSS Est en una reunió de 
programació 
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82,26%

1,21%

16,59%

Públic Propis Privats

1,05%
13,44%

85,51%

Amortització Despeses de funcionament Despeses de personal

 

 

4.- DADES FINANCERES I SUPORT INSTITUCIONAL 

 
Les activitats de la Cooperativa Jovent es financen en un 82,26% de subvencions publiques, en un 16,59% per 
ajudes de fundacions bancàries, i un 1,14%  ingressos propis . Respecte de l’ any anterior hem augmentat amb 
3,64 punts la partida d’ingressos privats . El pressupost de la Cooperativa en 2021 va ser de 1,8 milions d’euros. 
 

DESPESES 2021 % importes 

Amortització 1,05 20.079,51 

Despeses de funcionament 13,44 257.409,36 

Despeses de personal 85,51 1.638.017,33 

TOTAL 100,00% 1.915.506,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSOS 2021 % importes 

Públic 82,26% 1.575.909,97 

Propis 1,21% 21.896,13 

Privats 16,59% 317.894,69 

TOTAL 100,00% 1.915.700,79  
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Els programes i activitats de la Cooperativa Jovent es pogueren desenvolupar gràcies al suport que es rebé des 
dels següents organismes i entitats:  

Organisme Pla / Programa 

 

SOIB. Servei d'Ocupació 
Fons Social Europeu 
Ministeri de Treball i 

Seguretat Social. 
Garantia Juvenil. 

Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius 
vulnerables/ 

Formació DUAL/ 
SOIB Dona  

 

Conselleria de Cultura, 
Participació i esports 

Subvencions d'activitats en matèria de joventut i per 
al manteniment de les entitats juvenils/ Projectes de 

caràcter Innovador 

 

Conselleria General de 
planificació i serveis 

socials 
Convocatòria programes IRPF 2021-2022  

 

Conselleria de Salut i 
Consum 

Convocatòria en matèria de salut pública 

 

Regidoria de Benestar i 
Drets Socials de 

l'Ajuntament de Palma 
Conveni Singular de Sector Est 

 

L’Estalvi Ètic de Caixa 
Colonya 

Convocatòria de l’Estalvi ètic 2021 

 

Obra Social La Caixa Programa Caixa Proinfància i Programa Incorpora  

 
Fundación “la Caixa” Subvencions Acció Social amb Fundació 

 

Ministeri de treball i 
seguretat social. 

Prog. per a la inserció sociolaboral de joves 
immigrants (no Unió Europea)/  Prog. equipament 

(dotació tallers)/ Prog. per a la inserció sociolaboral 
de joves immigrants (no Unió Europea)/ Prog.s 

dirigits a persones immigrants nacionals de tercers 
països 

 

Universitat de les Illes 
Balears 

Conveni de col·laboració 



 

- 21 - 

 

 


