
d'unes noves dependències a la planta baixa amb l'ob-
jectiu de facilitar l'accés de tots els seus socis al ser¬
veis de les oficines i als locals d'oci. Aquest nou espai
compta amb un despatx-oficina per a la junta directi¬
va i una espaiosa sala per realitzar-hi les seves activi¬
tats d'esbarjo o formatives.

Al mateix temps, l'Associació compartirà amb el Ca¬
sal dels Joves l'ús d'una altra sala —l'antic menjador—
per dur-hi a terme altres activitats: xerrades, tallers,
exposicions, etc.

Per a realitzar les activitats esportives l'Ajuntament
d'Algaida construeix una Sala d'Activitats Esportives
de 200 metres quadrats al recinte esportiu des Por-
rassar.

El cost d'aquesta inversió —obra i honoraris dels
tècnics— és de 407.333,38 €, i està finançada al 100%
pel Consell de Mallorca.

Es preveu que les obres de la Sala d'Activitats Es¬
portives des Porrassar finalitzaran el proper mes de
setembre, i que les activitats s'hi iniciaran el pròxim
curs 2010-2011.
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OBRES DEL CASAL PERE CAPELLÀ

Del passat 15 de juny fins al mes de desembre de
2009 s'han duit a terme les obres de supressió de les
barreres arquitectòniques i de reforma de la planta
baixa de l'ala dreta del casal Pere Capellà d'Algaida.

Els tècnics redactors del projecte i encarregats de
la direcció de l'obra han estat les arquitectes Ma. José
Saez i Aina Cifre Bibiloni i l'aparellador Llorenç Oliver
Oliver. Les obres han estat realitzades per l'empresa
constructora algaidina ALCONS-BEMA SL.

El cost de les obres i el seu finançament ha estat el
següent:

EL COST DE L'OBRA I ELS HONORARIS TÈCNICS: 144.533,93 €

Aportació del Govern de les Illes Balears:
(Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques) 114.000,00 €

Aportació del Consell de Mallorca:
(Departament de Joventut 1 Igualtat) 19.533,74 €

Aportació de l'Ajuntament d'Algaida: 11.000,19 €

Com ja hem apuntat, amb aquesta inversió l'Ajun¬
tament d'Algaida ha suprimit les barreres arquitectò-



niques del casal i ha reorganitzat tot l'espai de l'ala
dreta de la planta baixa, adequant-lo per albergar to¬
tes les dependències de l'Associació de les Persones
Majors d'Algaida, Pina i Randa i el nou local del Casal
deis Joves.

Aprofitam l'avinentesa per convidar-vos a
la inauguració d'aquestes obres ei proper

dissabte, 30 de gener a les 17.00 h, ai casai
Pere Capellà

EL SERVEI DEL CASAL DELS JOVES D'ALGAIDA

A partir de I'l de febrer de 2010, l'Ajuntament d'Algai¬
da contractarà a 2 monitors de temps lliure per dur a ter¬
me un projecte de dinamització juvenil al municipi.

La tasca dels monitors consistirà en l'obertura al

públic del Casal dels Joves i en l'organització d'activi¬
tats. Inicialment, l'horari d'obertura del Casal dels Jo¬
ves serà el següent:

DIMARTS de les 16.30 a les 18.30 h Educadora de carrer

DIJOUS de les 16.30 a les 18.30 h Educadora de carrer

DIVENDRES de les 18.00 a les 23.00 h Monitors

DISSABTES de les 17.00 a les 23.00 h Monitors

DIUMENGES de les 17.00 a les 23.00 h Monitors

Els monitors seran els encarregats d'organitzar ta¬
llers, activitats, cursos i excursions amb la finalitat
d'oferir un ventall d'activitats d'oci per als joves.

Igualment, l'espai del Casal dels Joves servirà d'es¬
pai de trobada i estada per als joves, tant per desen¬
volupar-hi activitats com per celebrar-hi tot tipus de
reunions autoorganitzades.

EL SERVEI PE L'EDUCADORA DE CARRER

També a partir de dia primer de febrer de 2010, els
serveis que ofereix l'educadora de carrer es desenvo¬
luparan al Casal dels Joves.

Per tant, els dimarts i els dijous de les 16.30 a les
18.30 h l'educadora de carrer atendrà els joves que
així ho requereixin i, també, estarà a disposició dels
pares i mares que li vulguin realitzar algun tipus de
consulta.

AULA D'INFORMÀTICA - TELECENTRE

Al llarg de l'any 2010, i gràcies a un conveni de col-
laboració i finançament del Govern de les Illes Bale¬
ars, s'equiparà un espai del casal Pere Capellà amb 8
ordinadors per tal de crear una aula d'informàtica.

Aquesta aula serà un punt públic d'accés a Inter¬
net, dirigit a tota la població, que tendrá com a finali¬
tat tant la divulgació de les noves tecnologies i com la
formació d'usuaris.

DEPENDÈNCIES DE L'ASSOCIACIÓ
DE LES PERSONES MAJORS

L'Associació de les Persones Majors d'Algaida, Pina
i Randa, fins ara ha tengut ubicades les dependències
a la primera planta. Amb aquesta reforma, disposaran


