CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 17 de juny de 2017 de 12h a 14h al Vicjove

ASSISTENTS: 10 + 2
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge), Xènia Vilamala (dinamitzadora), Ferran Surribas
i Gil Pratsobrerroca (MIJAC, Sound Ferm), Maria Llord (AEiG Collformic), Arnau Musach (La Clota
i Exeartvic), Marcel Pujols (La Clota), Guillem Toneu i Júlia Rifà (AEiG Tsunami), Laura Masoliver
i Marta Masoliver (Grup Sardanista Riallera), Solomon Y. Piamong (Notorius Vic)
ABSENTS: AEiG Guillem de Montrodon, Festa Major Jove, Emboirats de la UVIC, Bai Bai Fest,
Teatre La Palangana, JERC; Creu Roja Joventut, JNC.
S’EXCUSEN: Casal Claret, Mireia Bover

1. INFORMACIONS VÀRIES
-

Campanya “Sóc i estimo com vull”. S’explica els tallers sobre diversitat i tallers de fotos
que s’han fet amb les Taules d’Estudiants. La idea és que l’exposició pugui ser itinerant
en espais on la pugui veure el màxim de gent possible. Seran a la Holi i es procurar que
siguin visibles en espais de la Festa Major Jove.

2. NOVA CONVOCATÒRIA CARTA D’AJUTS
Es presenten les propostes:
-

-

-

-

Soundferm. Pels dies 1 i 2 de setembre es plantegen activitats durant el dia a banda dels
concerts que fins ara han fet. L’activitat es faria en el marc de la Festa Major de la Serra.
Demanen suport pel tècnic de so (aproximadament 800 euros), contractar la Fàbrica dels
Somnis (aproximadament 200 euros). Total: 1000€
o A banda, també plantegen la idea de gravar un CD amb intercanvis musicals on
grups de la comarca facin versions de temes d’altres grups. Ja han parlat amb
diversos grups i col·lectius que hi volen participar. Es considera que aquest és
un projecte a banda i es proposa donar-li un tracte diferent ja que és més aviat
un projecte de ciutat. En Titi proposa fer una trobada a banda i parlar-ne també
amb Cultura per tenir més suport.
AEiG Tsunami. Faran una estada a Menorca aquest estiu. Plantegen activitat amb
residències d’avis aquí a Vic i també a Menorca per tal que els i les joves puguin comparar
i escoltar experiències diverses. Els campaments estan oberts a tothom, fet que permet
conèixer el món de l’escoltisme. Sol·liciten el pagament del càmping: 273,30€
Grup Sardanista Riallera. Necessiten renovar els vestits de la Colla Juvenil perquè els van
petits i això els permetrà fer-los lligar amb els de la colla gran. El pressupost que tenen
és gairebé de 5000 euros. Sol·liciten un ajut de 800 euros.
La Clota. Estan adequant i millorant l’espai. Porten un pressupost de material que els
permetrà canviar la fusta de l’escenari i crear un sistema per parar el sol. A banda, es
troben que han de posar tanques a l’espai perquè el propietari els ho demana. Porten un
pressupost de 330,70€. A banda d’això, es contactarà amb la Brigada per saber si hi ha
altre material disponible. Demanen també sobre la possibilitat de pagar l’Assegurança de
Responsabilitat Civil. Es farà la consulta perquè podria ser activitat habitual de l’entitat.
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-

Bai Bai Fest. No són al Consell. S’explica la proposta. Sol·liciten els catxets musicals de
l’edició del Bai Bai Fest de l’1 de juliol, en el marc de la Festa Major. Són quatre actuacions
(500+400+300+200). Total= 1400 euros.
800,00
LA RIALLERA

€

LA CLOTA

€

BAI BAI FEST

€

SOUNDFERM

€

TSUNAMI

€

TOTAL

€

330,70
1.400,00
1.200,00
273,70
4.004,40

Debatem una bona estona sobre què cal prioritzar ja que el que hi ha disponible són 2500€. Com
que falta l’assistència del Bai Bai Fest, tampoc podem saber si entre tots i totes es podrien ajustar
les quantitats. Es posen sobre la taula diversos criteris malgrat que és difícil arribar a un consens:
-

Prioritat per aquells col·lectius que no han sol·licitat Carta d’Ajuts durant l’any.
Repercussió de l’activitat (tant si és un sol dia com també repercussió a llarg termini, com
el cas d’un esplai o agrupament).
Evitar que un col·lectiu s’emporti la meitat o més dels diners (sempre i quan hi hagi més
demanda)
Accés per aquells col·lectius que assisteixen al Consell de Joves regularment (no només
en convocatòries de Carta d’Ajuts (aquest punt es planteja com a requisit).
També es recorda que és imprescindible presentar pressupostos perquè si no és molt
complicat atorgar ajuts i això pot perjudicar algunes propostes.
Es plantegen altres prioritats com l’autogestió, reducció de costos, etc., tot i que es
consideren ítems que és complicat que siguin objectius perquè depenen molt de la
manera de fer del col·lectiu.

S’acorda que es treballarà una proposta a nivell tècnic que permeti un sistema de punts que
faciliti l’objectivitat, sense que això perjudiqui a cap col·lectiu. Es portarà al proper Consell.
Per aquesta convocatòria, s’acorda:
LA RIALLERA
LA CLOTA
BAI BAI FEST
SOUNDFERM
TSUNAMI
TOTAL

700,00 €
330,70 €
500,00 €
600,00 €
273,70 €
2.404,40 €
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S’opta per retallar els imports més elevats i es té en compte que en la darrera convocatòria Bai
Bai Fest va obtenir el 50% del total de la Carta d’Ajuts (2500€).

3. TREBALL PROPOSTA DEBAT 7 JULIOL
Es proposa una trobada el 27 de juny per preparar el debat. Serà a les 17.30h a Vicjove, es
reserva l’espai.
4. ALTRES COMISSIONS/PROPOSTES JUVENILS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Per tal de no monopolitzar el Consell amb un sol debat, es recorden altres línies d’actuació que
van sortir proposades per joves durant el diagnòstic del pla local per valorar la creació de
comissions o treballar-hi de forma paral·lela.
-

-

-

-

Potenciar el sector del lleure (compartida amb regidoria). Mijac, Collformic i Tsunami
estan d’acord en fomentar l’intercanvi i activitats conjuntes entre entitats. Es proposaran
un parell o tres de dates possibles el setembre per fer una primera trobada. Es valora
que hi assisteixin diversos caps.
Coordinadora d’entitats juvenils (compartida amb regidoria de Joventut i Ciutadania):
es proposa treballar aquesta proposta en la mateixa línia del debat del dia 7. Es comenta
que fins i tot es podria constituir el mateix dia. Vicjove farà arribar la llista amb els
contactes d’entitats que tingui per tal d’arribar al màxim de públic.
Campanya antirumors amb clau juvenil: s’ha aconseguit una subvenció per
desenvolupar-la. S’està mirant de contactar amb algun professional per treballar-ho amb
nois i noies adolescents i joves. En Solo (Notorius Vic) està interessat a participar-hi
(parlarà amb algú més) així com el col·lectiu de la Clota. Ens posarem en contacte amb
ells quan tinguem més informació.
Es demana si amb això també es podria parlar del gènere. S’explica que també s’ha
aconseguit una subvenció per un protocol per evitar agressions sexistes i es començarà
a treballar aviat.
5. PROPERA CONVOCATÒRIA CONSELL

9 de setembre
12h Vicjove

