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ACCÉS A
ES GENERADOR
AMB CODI QR
El Servei de Joventut posa en
marxa a partir del 2 de març
un nou sistema de control
d'aforament a Es Generador.
L'accés a la instal·lació juvenil
serà a través de codi QR personal i intransferible. Per poder
obtenir-lo, caldrà haver emplenat correctament la fitxa jove
com a usuari/ària del Servei de
Joventut.
Si encara no ho has fet, i tens
entre 12 i 30 anys, vine i sol·licita més informació. En pocs
minuts podràs fer el teu registre. És un tràmit molt senzill
i, a més, gratuït. Si ets menor

d’edat, hauràs de lliurar l'autorització que et facilitem emplenada i signada per la teva
mare/pare o tutor/a legal per
ser usuari/ària d'aquest servei
i poder participar de les activitats que organitzam.

APUNTA’T AL
SERVEI DE
JOVENTUT!

JAM SESSION JOVE
De cada vegada són més les persones joves que volen participar
en aquesta trobada musical en la qual, de manera lliure, poden
anar improvisant i coordinant-se per tocar la música que els vingui més de gust al damunt d’un escenari equipat.
Així, el passat dijous, 17 de febrer, hi varen participar fins a dotze
joves, alguns/es per introduir-se en el coneixement d'un instrument, i d’altres per compartir el seu talent ja après. Hi va haver
molta diversitat d’artistes, com ara cantants, pianistes, guitarristes, percussionistes, etc.
Si vols passar un horabaixa entretingut i conèixer altres joves
aficionats a la música com tu, no t’ho pensis i participa a la propera «Jam Session Jove», que es farà dia 3 de març, de les 18 a
les 20.30 hores, a Es Generador, i a les següents, el primer dijous
de cada mes.

RÀDIO CALVIÀ.
SECCIÓ JOVENTUT CALVIÀ
Cada dimarts d'11 a 12 h del
matí, a través de la 107.4 FM
i el Facebook Live @RadioCalviaFM, donam a conèixer les
novetats i iniciatives del Servei
de Joventut.
Feim una crònica de les activitats duites a terme i programades, però sobretot escoltam
les veus de joves del municipi
de Calvià, de diferents perfils i
col·lectius, des de la seva perspectiva personal.
A més, aquest mes de febrer
hem celebrat el Dia Mundial de
la Ràdio amb l’enregistrament
el passat dia 9 de febrer d’una
tertúlia radiofònica amb el títol
«Joves i creativitat», separada
en dos blocs diferenciats: ràdio
i creativitat, en els quals cada
jove assistent va donar la seva
opinió personal i va compartir
vivències en ambdues temàti-

ques. Tot plegat, va ser un programa de celebració radiofònica que, alhora, posà en valor la
creativitat.
Durant el primer bloc del programa hi participaren Yuliia Rozhko, Daniel Vivó, Miguel
Pascual i Esperanza Vich, i, en
el segon bloc, Daniel Vivó, Esperanza Vich, Nerea Alba i Izan
Blanco.
El resultat final es va emetre a
Ràdio Calvià FM (107.4) el passat diumenge 13 de febrer, Dia
Mundial de la Ràdio. Podeu trobar el podcast complet al seu
compte de Spotify.

AL FEBRER A JOVENTUT
ENTREVISTAM…
Vàrem conèixer n’Isa Molina,
jove del municipi que va aprendre a ballar a la vegada que començava a caminar. Ara ha trobat en el K-POP un estil en què
se sent molt a gust. Té molta
empenta i li encanta compartir la seva afició i fer que més
persones s’hi afegeixin. Una altra de les seves passions és la
fisioteràpia, a la qual dedica un
temps molt valuós.
Si tu també vols compartir les
teves idees, projectes, iniciatives i inquietuds amb altres joves a través d’una entrevista
al perfil d’Instagram de Joventut Calvià, només has de posar-te en contacte amb l’equip

d'informació juvenil. Tothom
pot ser una inspiració per a la
resta.
També
podeu
participar-hi,
abans i durant els directes, amb
comentaris, àudios, missatges
de text, etc. Totes les entrevistes les podeu trobar i visualitzar al complet al nostre compte
d’Instagram @joventutcalvia.

CONCURS DE
FOTOGRAFIA PER AL
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el proper dia 8 de març, posam en marxa un concurs de
fotografia adreçat a la joventut
d’entre 12 i 30 anys, resident al
municipi o amb algun tipus de
vincle amb Calvià, que hagin
emplenat la fitxa jove, amb la
finalitat d’estimular la creació
artística jove i promoure l'empoderament femení.
Amb el lema «Què és el que
més m’agrada de mi mateixa»,
podeu presentar fins a tres fotografies. Es farà una valoració
per part d’un jurat qualificat
i una altra per votació popular per triar les dues persones
guanyadores. Les fotografies

més votades seran exposades
al festival de dia 26 de març, on
també es lliuraran els premis.
El termini per lliurar les fotografies
és del 24 de febrer al 10 de març de
2022, ambdós inclosos, a través
del correu electrònic juventud@
calvia.com. Podeu consultar-ne
les bases al web municipal i a les
nostres xarxes socials.

escrits elaborats per la joventut calvianera. Per una banda, volem donar a conèixer les
publicacions que ja han fet joves del municipi i, per altra, és
l'oportunitat per al jovent que
s’inicia en el món de la literatura i que vol publicar els seus
primers escrits.

RECULL LITERARI
Al mes d'abril se celebra el Dia
del Llibre, i ens hi avançam
preparant un recull literari amb

Si tens interès a formar part
d’aquest projecte, en qualsevol
tipus de gènere (poesia, teatre,
narrativa, còmic...), pots posar-te en contacte amb l’equip
d’informació juvenil a través
del Whatsapp municipal al 679
39 55 29 o a través de les xarxes socials de Joventut Calvià.

TALLER QÍAHN ROL
El passat divendres, 4 de febrer, un grup de joves va poder gaudir de la presentació de
l’univers transmèdia «Qíahn»
de la mà del seu creador, Javier
Ordax, amb qui varen aprendre
sobre aquest original joc de rol
d’origen mallorquí.
Qíahn és un món en forma de
moneda. Com tota moneda té
dues cares, a una de les quals
hi ha claror i, per tant vida, i a
l’altra hi ha foscor absoluta i, per
tant, és més difícil subsistir-hi.
Les persones participants va
poder jugar una partida tradicional amb una història con-

tada i dirigida pel mateix tallerista. Cada jove tenia un
personatge assignat amb les
seves característiques i s’havien de posar d’acord en les
accions a fer. Hem de dir que
ho varen fer beníssim!

TALLER DE
PERSONALITZACIÓ
DE ROBA

Amb motiu del mes de la creativitat, des del Servei de Joventut es va organitzar un taller
de personalització de roba en
què el jovent assistent va poder reutilitzar les seves peces
de roba, com ara samarretes,
jaquetes, faldilles i, fins i tot,
motxilles, i donar-los un nou ús
i una nova imatge.
Hi havia joves que era la primera vegada que cosien, i hem
de dir que ho feren d’allò més
bé. El jovent participant de la
Rua de Calvià va poder també aprofitar per donar una empenta a les seves disfresses.

TORNEIG DE
TENNIS DE TAULA
Hem connectat diferents nuclis
de Calvià amb un esport com
és el tennis taula. El torneig 360º
que hem fet entre Can Verger,
Son Ferrer i Es Generador ha resultat un èxit per als aficionats a
aquest esport.
Les eliminatòries prèvies dels dia
7, 10 i 11 de febrer varen comptar
amb vint-i-un participants que
disputaren, en format de lligueta,
els seus partits per aconseguir
passar a la ronda final. Es Generador va ser l’escenari de la final
entre els vuit millors classificats,
que competiren en un horabaixa

molt distès i agradable al voltant
de la taula de ping-pong.
N’Ale, en Lucas i en Lorenzo formaren el pòdium de guanyadors
entre tota la gent que hi va prendre part. Enhorabona!

TALLER DE CUINA XINESA
Dins la creativitat hi ha cabuda
per a molts de tipus d’activitats,
i una n'és la gastronomia. En
aquesta ocasió, amb motiu de
la celebració de l'Any Nou Xinès,
es va organitzar un taller de cuina xinesa el passat 12 de febrer
impartit per Eat Vacuum Cooking. Per la seva part, l'IES Calvià ha tornat a col·laborar amb
el servei obrint les seves portes
i cedint les seves cuines per a
la realització d'aquesta activitat.

En aquesta sessió de dues hores
la joventut que hi participava va
aprendre a elaborar un menú de
quatre plats típics de la gastronomia xinesa: rotllets de primavera amb salsa agredolça, arròs
fregit estil cantonès, pollastre
amb ametlles i, per a postres,
plàtan fregit amb nous i mel.
El taller va incloure ingredients,
menatge i estris de cuina. Al final de la sessió van poder degustar les seves pròpies elaboracions. Va sortir tot boníssim!

RUA DE CALVIÀ 2022
Durant aquest darrer mes hem
quedat tots els dissabtes amb
els i les joves que volien participar en la Rua de Calvià 2022,
per confeccionar les disfresses

i preparar la decoració de la
carrossa que ens acompanyaria durant la nostra participació
a la Rua aquest passat dissabte, 26 de febrer, a Calvià Vila,
la qual, finalment, va ser triada
pel jurat professional com a la
millor carrossa.
Aquí en teniu un recull de fotografies, amb el resultat final.

PROPERES TS
ACTIVITA

MASTERCLASS BALL URBÀ

DIA 5 DE MARÇ, DE LES 18 A
LES 20 H, A ES GENERADOR
INSCRIPCIONS A: bit.ly/ballurba

MANIFEST DEL DIA DE LES
DONES

DIA 8 DE MARÇ, A LES 18 H,
A ES GENERADOR

360º TRIVIAL EN FEMENÍ

JA TOCAVA! JAM SESSION JOVE

DIA 3 DE MARÇ, DE LES 18 A
LES 20.30 H, A ES GENERADOR

TALLER DE LECTURA
DRAMATITZADA

DIES 3, 7, 17 I 24 DE MARÇ,
DE LES 17 A LES 19 H,
A ES GENERADOR

PROJECCIÓ WONDER WOMAN

DIA 4 DE MARÇ, A LES 18 H,
A ES GENERADOR

CANVIA CALVIÀ: «ESPECIAL
COMISSIÓ FEM»

DIA 5 DE MARÇ, A LES 16 H,
A ES GENERADOR I EN LÍNIA

DIA 14 DE MARÇ
A CAN VERGER
DIA 16 DE MARÇ
A ES GENERADOR
DIA 17 DE MARÇ AL LOCAL
MUNICIPAL DE SON FERRER
DE LES 17.30 A LES 20 H
INSCRIPCIONS A:
bit.ly/activitatsdiadelesdones

TAST MUSICAL

DIA 17 DE MARÇ, DE LES 18 A
LES 20.30 H, A ES GENERADOR

SESSIÓ DE VIDEOJOCS
EN FEMENÍ

DIA 19 DE MARÇ, DE LES 17 A
LES 20 H, A ES GENERADOR
INSCRIPCIONS A:
bit.ly/activitatsdiadelesdones

FORMACIÓ NO I PUNT

DIA 23 DE MARÇ, PENDENT
CONFIRMACIÓ HORARI,
A ES GENERADOR

FESTIVAL JOVE EN FEMENÍ

+INFO
971 683 000
679 395 529
@joventutdecalvia
@joventutcalvia

DIA 26 DE MARÇ, A PARTIR
DE LES 16 H, A LA SALA
PALMANOVA
MÉS INFORMACIÓ
PROPERAMENT!

TALLER AFECTIVOSEXUAL:
«L’AMOR PROPI EN PARELLA»

DIA 29 DE MARÇ, DE LES
18.30 A LES 20.30 H, A ES
GENERADOR
RESERVES AL 660 470 206 O
sexconsultajove@calvia.com
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