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CONCURS DE FOTOGRAFIA

El passat mes de febrer es va
iniciar el concurs de fotografia amb el lema “Què és el que
m’agrada de mi mateixa?”.
Molts de joves del municipi hi
van participar amb la possibilitat de poder obtenir dos xecs
de 200 € per bescanviar amb
material fotogràfic.
Mitjançant dos jurats, un popular i un professional, els i les
participants van tenir l’oportunitat de guanyar el premi per
partida doble. Així, una de les
formes per poder obtenir el

guardó era mitjançant la xarxa
social Facebook, en què la fotografia amb més “m’agrada”
seria una de les guanyadores.
L’altra fotografia seria escollida
per un grup de professionals del
món de la joventut i la fotografia.
Va ser dia 26, on es van poder
veure les vint fotografies amb
més vots i, posteriorment, es
va fer l’entrega dels premis.
Enhorabona a Patrick Prekiel i
a Claudia Bonnin.

RECULL LITERARI
Fa unes setmanes vàrem iniciar un nou projecte enfocat al Dia del
Llibre, el 23 d’abril. Es tracta d’un recull literari en què tota la joventut
del municipi hi podia presentar un relat (narrativa, poesia o teatre)
que posteriorment serà editat en format físic i en línia.
Es recull es presentarà el Dia del Llibre, el proper dia 23 d’abril, al
passeig de Palmanova, de 10 a 14 hores. Al llarg del matí comptarem
amb alguns dels autors i autores que hi han participat. El públic assistent podrà rebre’n alguns exemplars, firmats pels joves.

TALLER DE BALL URBÀ
Arran d’una de les demandes que ens traslladau, vàrem iniciar
un taller de ball urbà. Primerament vàrem oferir una masterclass
de la mà de Mar Mesquida, amb qui vàrem poder aprendre les
tècniques més bàsiques d’aquest estil.
Després de l’interès que vàreu mostrar molts i moltes de vosaltres, es va decidir fer-ne un taller periòdic.
Tot i haver fet poques sessions, varen presentar un ball dia 26
de març a la Sala Palmanova.

ACTIVITATS
D’INTERCANVI
Al mes d’abril una vintena de joves del municipi de Calvià participaran en l’intercanvi anomenat “teach and learn”. Els i les
joves participants ensenyaran alguna de les activitats que fan
habitualment a la resta de joves, d’Itàlia i de Grècia.
Per això, abans d’iniciar l’aventura cap a Itàlia, varen voler posar-ho en pràctica amb altres joves i així comprovar com els
anava dirigir aquestes activitats en anglès.
Algunes de les activitats que s’han dut a terme han estat: cuina tradicional, krav maga, karate, ioga, disseny de samarretes,
acrobàcies, dinàmiques de grup i treball en equip, i ball llatí, entre d’altres.

RÀDIO / ENTREVISTA
Com ja sabeu, cada dimarts el Servei de Joventut disposa d’una
secció a Ràdio Calvià. Aquest mes, hem tingut l’oportunitat de
comptar amb joves com Noa (participant de teatre musical), Yulia
(participant a ball urbà), Patrick (qui va voler aportar el seu punt
de vista sobre el Dia de la Dona), Kaiilane (Youth Leader en el futur
intercanvi) i Esperanza (protagonista del “joventut entrevista”).

FESTIVAL JOVE EN FEMENÍ
El dia vuit de març es celebrà
el dia de les dones i, amb motiu d’aquesta diada, el Servei
de Joventut va decidir donar
la importància que es mereix al
col·lectiu femení.
Per això, el passat dissabte 26
de març es va dur a terme un recull d’activitats a la Sala Palmanova per donar a conèixer el paper que duen a terme les dones
en diferents àmbits. Així, tota la
gent que s’hi va anar apropant
va poder gaudir d’un seguit de
tallers liderats per joves dones:
taller de samarretes (disseny fet
per Vida Medranda i Mercè Serrano), xapes (Rosa Marcela Giraldo i
Lucía Ingram), argila i acrobàcies
(Merche Ávila i Hannah Bradley),
fotografia (Marta Pujol), mural en
viu (Lourdes Villagra), tennis tau-

la (Eugènia Serra), videojocs i entrevistes en directe.
Posteriorment, les persones assistents entraren a la sala per poder gaudir de les diferents actuacions musicals d’artistes locals:
Alma Ianni i Berenice Roces, Delta K, Elisabeth Baurchulu, Hannah Gale i Andrea Morrillo, Iria
Diéguez, Valeria Galantini, Aina
García, Yulia Rozkho, DJ Mandy,
Marta Alfaro i Yuliet Fernández,
Norah Jiménez i Powerful Crew.
A més, es va dur a terme la projecció del curtmetratge Ponte en
mi piel, realitzat per al·lotes estudiants de l’IES Bendinat amb
l’objectiu de sensibilitzar contra
la violència a les dones. Finalment, vàrem gaudir de l’actuació
de Sara Deop.

TROBADA
DE VIDEOJOCS
Al mes de març es va voler donar protagonisme a les joves que
els agrada jugar amb consoles.
El dissabte 19 es va crear un espai alternatiu a l’habitual, en què
es varen projectar en gran els videojocs als quals jugaven: Call
of Duty i NBA.

DESCENTRALITZATS
Us demanàveu què havia passat aquest mes de març a Peguera,
Can Verger i Son Ferrer?
El divendres 25 es va dur a terme el XotJoc, una jornada de videojocs, tennis de taula i futbolí amb els i les joves quintos de Calvià.
El dilluns 27 vàrem fer una diada de consoles a Peguera i, mentrestant, a Son Ferrer continuam creant un espai per poder dur a terme
una trobada entre els joves del nucli.

PROPERES TS
ACTIVITA

Gimcana

18 a 20 H / Es Generador

DILLUNS 11

Què són les criptomonedes?
Es Generador / 17 a 18 H

DIMECRES 13

Tik Tok party

18.30 a 20.30 H / Es Generador

DISSABTE 16

Karaoke

18.30 a 20.30 H / Es Generador

Stream maker

11.30 a 13.30 H / Es Generador

DIMARTS 19

Taller de fotografia amb el mòbil I

DIVENDRES 1

Jocs de taula

Es Generador / 17 a 20 H

DISSABTE 2

Canvia Calvià

Es Generador / 16 a 17 H

DILLUNS 4

360º Bingo Sèries

17.30 a 19.30 H / Es Generador /
Peguera / Can Verger

DIJOUS 7

Berenar Fit

17 a 19 H / Es Generador

DIVENDRES 8

¡VAYA LIO DE HOTEL!
19:30 H / Sa Societat

Jocs de taula

17 a 20 H / Es Generador

DISSABTE 9

Fifa session

17 a 20 H / Es Generador

11:30 a 13:30 H / Es Generador

Cinefòrum

17 H / Es Generador

DIMECRES 20

Taller de cuina

17 a 19 H / Es Generador

DIJOUS 21

Taller de fotografia amb el mòbil II
11:30 a 13:30 H / Es Generador

Slam rap & rima
Es Generador

DIVENDRES 22 I 29

Scape room

17 a 19.30 H / Es Generador

DISSABTE 23

Presentació del recull literari

Passeig marítim de Palmanova
10.30 a 14 H

LUNES 25

Bingo cinematogràfic

17.30 a 19.30 H / Es Generador /
Peguera / Can Verger

DIMARTS 26
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Taller cosplays

17 H / Es Generador

Taller grupal seconsulta

“Les joguines sexuals: mites i realitats”
18 H / Es Generador

DIVENDRES 29

Mostra de dansa
Es Generador

DISSABTE 30

Sortida d’excursió a S’Esclop
11H

Bingo musical

17.30 a 19.30 H / Es Generador
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