CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 4 de Març de 2017 de 12h a 14h al Vicjove
Assistents: 26 + 3
Assistents: Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge), Laia Hernandez (Tècnica), Xènia
Vilamala (dinamitzadora), Solomin Y. Pinamang i Victor Bravo (Notorius, grup informal), Albert
Castillo (MIJAC Sanferm), Gil Pratsobrerroca i Ferran Surriba (Sound Ferm), Guillem Dorca (JERC
Vic), Arnau Pujol (Grup Sardanista Riallera), Anna Ferrera (Creu Roja Joventut), Marta Carol (AEiG
Tsunami), Bernat Panadès, Gerard Pasqual, Miquel, Cristina Falgueras i Núria Corominas (AEiG
Guillem), Pau Simon i Arnau Padrós (FMJV), Ferran Colom (JNC i La Palangana), Laia Rovira
(Skatepark), Mireia Bover, Carla Gallifa, Laura Camps, Sara Louzao, Alan Moreno, Emili Sanchez,
Nerea Rosales, Cristina Puigví.
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
Presentació d’en Titi amb la voluntat de renovar el funcionament del Consell de Joves per fer-lo
més obert i participatiu.
Assistents a l’anterior Consell de Joves exposen els seus punts de vista:
-

-

Es va crear amb la intenció de tenir poder de decisió i ser escoltat però la falta de
recursos (sobretot humans) el van convertir en un instrument polític d’aparença. Cal
que el Nou Consell de Joves tingui clar qui hi pot participar, les competències i el poder
de decisió per no generar falses expectatives.
Assistència per tenir accés a optar a ajuts. Cal més obertura en la gestió de diner públic.
Es feien propostes que no arribaven enlloc. Cal alguna cosa més que el Pollastre Jove.

Altres entitats i joves a títol individual manifesten estar a l’expectativa de com evoluciona. Joves
que no participen a cap entitat ho veuen com una oportunitat per participar en joventut a la
ciutat.
2. CONSELL DE JOVES: es debat sobre com ha de ser. Acords:





COMPETÈNCIES:
o Prendre decisions sobre activitats a Joventut
o Decidir el màxim percentatge de la Carta d’Ajuts
o Posar en comú els projectes i suport en la posada en marxa
o Més incidència social
o Què fa el Vicjove
o Crear xarxa, espai de trobada de joves
o Crear projectes conjunts
o Seguiment del Pla Local de Joventut
COMPONENTS:
o Edat entre 16 i 34 anys
o Representants d’entitats, grups informals i joves a títol individual
FUNCIONAMENT
o Consens
o Compromís
o Reunions dissabtes a les 12h cada 2 mesos

3. CARTA D’AJUTS: es debat sobre com ha de ser. Acords:






QUÈ ÉS
o Suport econòmic (pagament de factures), assessorament o equipament
i material
o No és una subvenció i no serveix per l’activitat habitual d’una entitat
QUÈ S’HA DE COMPLIR
o Projectes oberts i d’interès a la ciutat
o Impulsat per gent jove
o No lucratiu
o Coresponsabilitat
o Innovació i lliure accés sumaran punts
CADA QUAN
o Es faran dues convocatòries, a principi d’any i al juny. En aquest cas, la
primera s’obre ara i fins el 30 de març

4. ALTRES







Sound Ferm presenta la seva proposta (concert a l’abril). No seran a temps
d’entrar a la Carta d’Ajuts en aquesta convocatòria. Enviaran correu al Vicjove
per veure si hi ha disponibilitat de l’equip de l’Ajuntament.
S’ha obert la convocatòria del VicSona, s’expliquen les novetats (semifinal a
l’inauguració de l’ArtdePas, final a l’escenari VicSona de MMVV i premi de
gravació de 4 temes a estudi)
Comencen els pressupostos participatius de La Vella (dimecres 8 al Vicjove es
comencen a fer propostes)
Festa Major Jove s’està reunint, recorda que és un grup obert on tothom hi pot
participar

Propera reunió: 1 d’abril a les 12h.
Ordre del dia provisional:
-

Aprovació dels ajuts de les propostes de Carta d’Ajuts.
Comissions activitats Pla Local de Joventut.

