CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 1 d’Abril de 2017 de 12h a 14h al Vicjove

Assistents: 19 + 3
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge), Laia Hernandez (Tècnica), Xènia Vilamala
(dinamitzadora), Albert Castillo (MIJAC Sanferm), Gil Pratsobrerroca i Ferran Surriba (Sound
Ferm), Arnau Pujol (Grup Sardanista Riallera), Núria Corominas (AEiG Guillem), Pau Simon
(FMJV), Cristina Perez (Emboirats Uvic), Agnès Artés, Maria Llord i Clàudia Iglesias (AEiG
Collformic), Humbert Clotet (Bai Bai Fest), Iris Carracedo, Alba Masnou i Abel Miró (Palangana),
Laura Verdaguer (Casal Claret), Èlia Miravet i Martí Catalan (AEiG Tsunami), Mireia Bover, Clara
Berenguer
1. PROPOSTA DE NOVA IMATGE CONSELL DE JOVES
Canviem l’ordre del dia i comencem per aquest punt ja que la Clara i la Mireia porten una
proposta de nova imatge i han de marxar una mica abans. Han estat pensant com crear una
imatge que representi al jovent de Vic i convidi a tothom a participar.
Exposen que un porc està molt arrelat en l’imaginari i vocabulari vigatà, a banda de que dóna
joc a nivell gràfic per fer alguna cosa divertida i fresca. Ens ensenyen dibuixos de porcs, la idea
és que a cada cartell el porc s’adapti a l’activitat que està fent (per exemple amb ulleres de sol
a l’estiu). També estaria bé plantejar un canvi de nom del consell, ja que consideren que sona
massa seriós. Com per ex: consell de porcs / cort de joves.
Al consell li sembla bé aquesta idea inicial, la Clara i la Mireia treballaran més a partir d’això i
faran una proposta més detallada de cara al proper consell. Entre tots i totes pensem noms i ho
debatrem també al proper consell.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’aprova.
3. APROVACIÓ DE LA CARTA D’AJUTS

Tal i com vam quedar a l’anterior consell, passem a debatre totes les propostes que s’han
presentat per optar a carta d’ajuts, en total hi ha 5 propostes que sumen 6.383€. Recordem que
hi ha 5.000€ disponibles, cada entitat/col·lectiu presenta el seu projecte i demandes.
El resum de les demandes és el següent (qui vulgui pot consultar les sol·licituds amb els projectes
a Vicjove):
-

-

SangFerm:
o Activitat: Concert
o 520€ + IVA (equip de so + tècnic)
o Infraestructura (balles, papereres...)
o Difusió
Festa Major jove:
o Activitat: tarda d’humor
o 900€ catxets actuacions
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-

-

-

o Difusió
o Reben subvenció de FM
Emboirats de la UVic:
o Activitat: diada castellera
o 390€ exempts d’IVA (ambulàncies)
Bai Bai Fest (concerts estiu)
o 2.500€ (comunicació Partee)
o 1.200€ (catxet artistes)
La Palangana (estrena obra de teatre)
o 750€ per vestuari
o Reben subvenció FM pel lloguer de l’espai

Bai Bai Fest exposa que al ser l’activitat que demana més diners, retira els 1200 i d’aquesta
manera suma un total de 5183€. Tenim un debat sobre com valorar les propostes, per exemple
prioritzar aquelles que no reben una subvenció d’un altre departament de l’ajuntament.
En el cas d’aquesta convocatòria no hi ha problema perquè totes les propostes entren dins, de
cara a la segona si es presenten més projectes s’haurà d’afinar més en els criteris.
A partir d’ara ja es poden enviar les factures a Vicjove per tirar endavant les activitats, cal
presentar prèviament un pressupost i des de Vicjove es donarà una referència per incloure a la
factura.
4. PROPOSTES JUVENILS DEL PLA LOCAL DE JUVENTUT
Es fa llista de les propostes juvenils que van sortir al Pla Local de Joventut. Com que no hi havia
un Consell de Joves actiu, es van haver d’anar a buscar de diverses maneres. Pot ser que algunes
propostes juvenils s’assumeixin a nivell tècnic però es va acordar que la resta no es tirarien
endavant si no hi ha un col·lectiu o entitat que les impulsi i en faci el seguiment.
-

-

Campanya antirumors. Vicjove informa que hi ha una subvenció demanada. Es diu de
contactar amb les persones que ja n’havien engegat altres anys però no eren
exclusivament juvenils. Es queda a l’espera de veure com ho vehiculem.
Cohesionar lleure a Vic
Espais de coworking. No es considera d’abast del Consell. Ara hi ha la possibilitat d’anar
a Vit Vic i a Creacció.
Ampliació i rehabilitació skate. No és d’abast del Consell. S’està treballant per fer-lo nou
i més gran ja que ara passa a ser esport olímpic.
Vicjove com a equipament de proximitat. Genera debat sobre possibilitats i limitacions.
Coordinadora d’entitats juvenils.
Música al carrer. S’explica el projecte ArtdePas i vinculació de la inauguració amb
VicSona aquest any.
Espai interdisciplinari on artistes puguin treballar
Festivals diürns de música. Bai Bai Fest és un dels col·lectius que sol·licita suport a Carta
d’Ajuts i que té a veure amb aquesta línia.
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-

-

-

Espais d’assaig musical gratuït. La Fàbrica de Somnis està adequant un espai com a buc
d’assaig però n’estan valorant les condicions d’accés. Hi ha bucs d’assaig a l’Escola de
Música però hi ha confusió respecte l’accés. Vicjove ho confirma i ho farà saber.
Activitats per a joves nouvinguts. S’explica que es va començar l’activitat d’intercanvi
lingüístic aprofitant aquesta demanda juvenil però la participació d’oferidors de català
va minvar el desembre i ha desaparegut el grup.
Mercat de joves creadors
Mercat d’intercanvi
Circuit de concerts juvenils
Augment de carrils bici. No es considera d’abast del Consell de Joves
WIFI ciutat. No es considera d’abast del Consell de Joves. S’explica que Vicjove ha
augmentat el seu WIFI.

S’hi afegeixen propostes que han sortit del Consell de Joves
- Imatge del Consell de Joves
- Butlletí del Consell de Joves
- Espai Juvenil
El debat està centrat en el tema d’espais i en com es comunica el Consell de Joves. El regidor
demana que primer es doni sortida i s’exploti l’espai de Vicjove abans de fer altres demandes.
No hi ha oferiments per crear cap comissió que no es mogui entre la comunicació i l’espai. Com
que tampoc som gaires, es proposa fer un monogràfic el proper Consell sobre aquest tema.
5. ALTRES INFORMACIONS
-

-

El 13 de maig tindrà lloc el Sangferm.
Es proposa que algú del Consell de Joves pugui formar part del jurat del VicSona i del
Molta Merda. Albert Castillo i Humbert Clotet es proposen per jurat de VicSona.
Palangana es proposa per jurat de Molta Merda.
S’explica que a les Taules d’Estudiants es torna a proposar fer una Holi, es veu bé.

Es comenta de fer força difusió del proper Consell. Vicjove exposa les limitacions a l’hora de fer
difusió. Per la propera convocatòria, Vicjove crearà un esdeveniment al Facebook perquè es
pugui compartir i mirarà amb la Mireia com fer el cartell.
6. PROPERA CONVOCATÒRIA
27 de maig
12h Vicjove
Monogràfic per parlar d’espai i comunicació.

