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PROPOSTA 1

Dotació d’equipament per a Ca’n Lluís,per a implantar
una delegació del Casal de Joves a Pina.

SITUACIÓ DEL JOVENT A PINA: Actualment a Pina co-existeixen
diversos grups de joves i infants de diferents edats que no
desenvolupen gaire activitats plegats a Pina. També s’ha de tenir
en compte el creixement de població amb nouvinguts, la integració
dels quals és difícil que sigui natural.

Per altra banda, fent un anàlisi objectiu de la funcionalitat del
casal de Joves d’Algaida s’hauria de valorar que tot i que ha
tingut un èxit inqüestionable a Algaida, a Pina no ha tingut cap
tipus de presència ni incidència. S’han de tenir en compte els
problemes de manca de mobilitat/transport entre Algaida i Pina, que
(tot i que darrerament s’ha millorat la connectivitat amb la línia
400 del TIB) impliquen l’absència de joves de Pina a les activitats
habituals  del Casal de Joves d’Algaida, llevat de casos molt
puntuals.

A Algaida, els joves a partir dels 12 anys poden acudir al casal
dos dies per setmana,(al marge de les activitats extraordinàries
que es puguin organitzar) caminant des de les seves respectives
llars.L’horari del Casal és dissabtes i diumenges de 16 a 22 30 h.
Per poder anar hi des de Pina, el bus passa per Pina a les 16:20 h.
però torna a les 20:00. Això al marge de que amb 12 anys hi ha
famílies que no són partidàries de deixar que facin el transport
tots sols.  Per poder anar-hi des de Pina, s’ha de comptar idò amb
transport privat, i sempre que la conciliació d'horaris familiars
ho permeti.

I pel que fa a activitats a Pina, el Casal encara no n’ha
organitzat cap, per manca d’infraestructura o material.Els actes
que s’han fet sempre han estat iniciats pel COF, que ara s’ha
reconvertit en associació de veïnats.



DINAMITZACIÓ DE CA’N LLUIS

L’espai públic de ca’n Lluis ,al marge de la situació provocada per
la pandèmia del COVID, és un espai francament poc aprofitat.

Ja abans de la pandèmia, arran d’una proposta dels pressupostos
participatius, es va invertir en equip informàtic i audiovisual i
en una millora important de la cuina. Però malgrat això, no
existeix cap protocol ni reglament establert que pugui facilitar
l’ús per part dels ciutadans de les instal·lacions. Sabem que en
principi està reservat a associacions, però també hi ha altres
activitats que es permeten sense que hi hagi aquesta associació
legalment establerta, amb la qual cosa és necessari aclarir els
criteris. Com que no volem perjudicar cap activitat, no especificam
aquest extrem.

Actualment, i independentment de la pandèmia, a Algaida segueix
funcionant el Casal Pere Capellà amb les precaucions anticovid
pertinents, mentres,  al marge dels usos autoritzats a
associacions, Ca’n Lluís és una infraestructura francament
desaprofitada.

Text extret de la web de l¡’Ajuntament referida al Casal de Joves. Demanam el mateix per a Ca’n
LLuís:

El Casal dels Joves d’Algaida és un recurs per a tots els ciutadans i ciutadanes d’Algaida, Pina i Randa que vulguin
realitzar activitats i/o utilitzar el seu espai. Durant aquesta nova etapa que iniciam, intentarem apropar-nos encara
més als joves de 14 a 30 anys i, si sou un poc més grans, però d’esperit jove, també hi sereu ben rebuts. Apropant-nos a tu,
et volem oferir una gran varietat d’activitats destinades als joves de diferents edats. Et proposam cursos, cinema, esports,
excursions, tallers, visites culturals, etc. Proposau-nos allò que vos agradaria fer i ho durem endavant! Recordau que al
Casal dels Joves també disposam d’espais per cedir-vos per a les vostres reunions i trobades, tant per associacions,
com per quintos/es, organitzacions de diferents activitats, etc. Vosaltres també podeu ser talleristes al Casal dels
Joves, si sabeu fer qualque cosa per oferir com a Casal tan sols ho heu de dir i mirarem de dur-ho endavant! Biel Fornés
Serra Dinamitzador del Casal dels Joves d’Algaida •

PROPOSTA :

1. Invertir en dotar Can Lluís d’equipaments i material adient
per promoure la instal·lació a Pina d’una delegació del casal
de Joves.

2. Dedicar una part de pressupost per a la possible contractació
d’un monitor que pugui desenvolupar la tasca inicial de
dinamització del col.lectiu d’infants i joves de Pina.

3. Invertir en dotar el pati de Ca’n Lluis d’un sistema estable
de sombreig per al desenvolupament d’activitats



4. Invertir també en dotació per a material dirigit a activitats
per a infants menors de 12 anys que no puguin integrar-se en
la delegació del casal de Joves.

OBJECTIUS:

1. Dinamitzar el conjunt de població infantil i adolescent de
Pina.

2. Facilitar l’establiment d’una delegació del casal de Joves a
Pina.

3. Propiciar la presencia periòdica d’un tècnic de Joventut a
Pina, amb l’objectiu de vertebrar els diferents grups i
individualitats de joves.

4. Generar una dinàmica d’activitats  conjuntes i compartides
entre el casal d’Algaida i la delegació.

UBICACIÓ:

Espai de la biblioteca i el local pròpiament de ca’n Lluis.

PROPOSTES D’INVERSIONS :

1. Entelat o coberta per la l’espai obert de Ca’n Lluís
2. Reserva de pressupost per altre material a demanda de les

necessitats detectades pel Casal de Joves.
3. Taula de Ping Pong (suposant que no ens pugui cedir una

la regidoria de Joventut)
4. Futbolí
5. Pantalla de Tv panoràmica
6. Mobles i estanteries adients
7. Jocs de taula
8. Ordinadors
9. Material per altres activitats (teatre, Projeccions a la

fresca, etc.)

MONITORATGE

Proposam la subcontractació d’un servei de monitoratge per sis
mesos per tal de poder fer un estudi de la situació del jovent a
Pina i iniciar les tasques de dinamització sobre el terreny. El fet



d’haver de dedicar li més atenció a Pina durant aquest període pot
suposar per la tècnica de Joventut un excés de feina que podria
solventar-se amb un suport extern tot i que sigui puntual.

INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA.

Sembla que a Ca’n Lluís hi pot existir un problema amb la capacitat
i amperatge dels comptadors, que desconeixem si es va solucionar
amb la inversió a la cuina. Sovint quan s’engeguen alguns
dispositius, com ara l’aire condicionat a la Biblioteca , els
diferencials botaven. Això implicaria la necessitat de fer una
revisió del sistema elèctric de l’espai i pot ser hauriem de
reservar una part del pressupost per si fos necessari fer algún
tipus de reparació/renovació.

Enllaç a la fulla de càlcul :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4Ej-W3kqeR6RVjdo6GYwjgRHWR
AEVURl52VCA3yl9s/edit?usp=sharing

CONCEPTE
PREU UNITARI

APROX
UNITAT

S COST
Veles sombreig
4x5 1.000 € 5 5.000 €
Màstils 120 € 3 360 €
Pantalla
panoràmica 700 € 1 700 €
Sofas 0 €
Futbolí 700 € 1 700 €
Taula Ping Pong 350 € 0 0 €
Jocs de taula 300 € 1 300 €
Ordinadors 1.000 € 1 1.000 €
Puffs 76 € 6 456 €
cofres
ammetzagament 120 € 3 360 €
Teles activitats 430 € 2 860 €
6 mesos
monitoratge 1.000 € 6 6.000 €

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4Ej-W3kqeR6RVjdo6GYwjgRHWRAEVURl52VCA3yl9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4Ej-W3kqeR6RVjdo6GYwjgRHWRAEVURl52VCA3yl9s/edit?usp=sharing


subcontractat
Revisió sistema
electric 1.000 € 1 1.000 €
reserva per a
activitats infantils 3.000 € 1 3.000 €

0 €
TOTAL 19.736 €


