CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 27 de maig de 2017 de 12h a 14h al Vicjove

ASSISTENTS: 10 + 2
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge), Xènia Vilamala (dinamitzadora), Albert Castillo
(MIJAC Sanferm), Gil Pratsobrerroca (Sound Ferm), Pau Simon, Arnau Comajoan i Arnau Padrós
(FMJV), Maria Llord i Ivet Humà (AEiG Collformic), Arnau Musach (La Clota i Exeartvic), Marcel
Pujols (La Clota), Mireia Bover.
ABSENTS: AEiG Tsunami, AEiG Guillem de Montrodon, Grup Sardanista Riallera, Emboirats de la
UVIC, Bai Bai Fest, Teatre La Palangana, Notorius Vic, JERC; Creu Roja Joventut, JNC.
S’EXCUSEN: Casal Claret

1. INFORMACIONS VÀRIES
-

-

-

-

Sang Ferm. L’Albert i en Gil expliquen que avui hi ha el concert pel qual han rebut suport
de la Carta d’Ajuts: tècnic, equip de so i suport logístic i de difusió (ocupació de la via
pública, tanques i altre material).
VicSona. Diumenge hi ha la semifinal, que aquest any s’ajunta amb la inauguració de
l’ArtdePas per donar-hi més visibilitat. Un dels espais on tocaran és, precisament, La
Clota.
Festa Holi. S’informa que s’està treballant amb les Taules d’Estudiants la Festa Holi i que
aquest any no es cobrarà la pols si no que es buscarà la manera de repartir-la
gratuïtament amb el suport de les Taules. També es treballa en un taller de fotos per la
no discriminació per raons de gènere o afectivitat.
Mes de la Cooperació. Ahir es va tancar amb bona recepció de públic i activitats molt
diverses (Senegal, Frontera Sud, Mèxic i Sàhara).
Molta Merda. S’ha canviat el format, s’han obert les bases i el premi pel guanyador és
formar part de la programació oficial de l’Atlàntida. Hem rebut dues propostes. Sabem
que hem obert tard la convocatòria i que l’any vinent hem de planificar més la difusió
perquè els grups tinguin temps de presentar o crear algun espectacle.

2. NOVA CONVOCATÒRIA CARTA D’AJUTS
Obrim nova convocatòria fins el 15/06/2017 i quedem el 17/06/2017 per valorar-les. Es decideix
obrir dues convocatòries més aquest any (2500 euros cada una) ja que queda poc temps per
presentar propostes. Si sobren diners, els passem a la següent. Així s’assegura que es pot donar
suport a algunes activitats que es proposin a l’estiu.
3. MONOGRÀFIC SOBRE ESPAI I COMUNICACIÓ
La Mireia porta les propostes d’imatge que estant fent amb la Clara. El proper dia les acabarem
de valorar, però sembla que la que més agrada és la d’un porc amb imatge de guardiola amb
blanc i negre.
Abans de parlar d’espais, fem ronda de presentacions ja que s’incorporen l’Arnau i en Marcel de
la Clota.
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Un grup del Consell de Joves ha visitat l’Espai de Fontana a Barcelona. És un espai de 6 plantes
que gestiona el Consell de la Joventut i que respon a demandes polítiques. Les entitats hi tenien
un espai propi. Comenten que la organització és força jeràrquica i que no seria aplicable a Vic
perquè hi ha menys jovent. Seguiran fent recerca d’altres espais per donar resposta a la
necessitat d’un espai autogestionat que detecten.
Es planteja el debat de definir què és un espai per cadascú i quines necessitats ha de tenir.
En Titi comenta que al Pla Local de Joventut es va detectar que no hi havia capacitat de gestió i
que, per ara, hi havia a disposició Vicjove i l’Orfeó, malgrat les limitacions d’ambdós espais.
Comenta també que el Mas de Bigas va ser tancat per falta d’ús i que, en canvi, actualment hi
ha la demanda de bucs d’assaig. Segurament una de les limitacions principals del Vicjove és que
no es pot consumir alcohol però assegura que té moltes possibilitats. Remarca la falta de
claredat en què falta, com podem demostrar-ho? Diu també que si hi ha una base sòlida pot fer
una reclamació política.
Hi ha diverses opinions:
-

Crear un hotel d’entitats juvenils.
Potser no cal tant un espai sinó que poden ser diversos.
Tenir un espai que cada entitat pugui personalitzar.
Aglutinar diverses entitats i col·lectius en un espai per tenir-lo de referència.
A Vicjove hi ha dificultat per sentir-se com un espai propi, té una altra funció.
Potser primer cal crear la xarxa i l’intercanvi.
Hi ha hagut una evolució des de La Torratxa i després La Buixarda.
Si no es fa d’una manera més àmplia, acabarà creat de forma més pròpia. Estaria bé que
fos molt compartit.
Moltes entitats ja tenen el seu espai.
El debat està en un punt molt alt, primer es pot parlar d’un espai conceptual, no físic.

Es proposa crear un espai de debat obert més enllà del Consell de Joves i buscar la participació
d’altres col·lectius per organitzar una xarxa/espai abstracte per poder veure després quin espai
es necessita. Es proposa fer una activitat oberta en el marc de la Festa Major Jove perquè es
considera que és un dels projectes que aglutina més joves. Es parla del dia 7 de juliol a les 17h i
aprofitar l’espai de La Clota.
4. PROPERA CONVOCATÒRIA
17 de juny
12h Vicjove
2a convocatòria de Carta d’Ajuts i estratègies per seguir treballant el debat que s’ha obert.

