CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 28 d’octubre de 2017 de 12h a 14h al Vicjove

ASSISTENTS: 10 + 2
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge), Xènia Vilamala (dinamitzadora), Cristina Perez
(Emboirats UVIC), Carla Sanuy i Ferran (Colla sardanista Riallera), Núria Expósito i Nils Plans
(ExartVic), Eva Turró (Creu Roja), Júlia Moner i Carles Molsosa (AEiG Tsunami), Marcel Pujols i
Arnau Musach (La Clota).
ABSENTS: AEiG Guillem de Montrodon, Festa Major Jove, Bai Bai Fest, Teatre La Palangana, JERC;
Creu Roja Joventut, JNC.
S’EXCUSEN: Casal Claret, AEiG Collformic
1. NOVA CONVOCATÒRIA CARTA AJUTS
Es presenten propostes:
-

-

-

Emboirats UVIC: fan la seva diada castellera i, com en les darreres edicions, presenten
el pressupost de les dues ambulàncies.
*No han presentat la sol·licitud, pendent de rebre-la.
Exartvic: presenten el projecte del Festival Exartvic previst pel febrer del 2018.
Presenten pressupost i sol·liciten també un espai.
*S’ha de veure quins pagaments es poden efectuar abans que acabi l’any 2017.
Presentaran propostes: disseny i difusió, beques artístiques (pendent de consultar).
L’espai que es demana és una nau/edifici on es pugui utilitzar espai interior i exterior. Es
farà la consulta.
La Clota: fan demanda d’un equip de so perquè estigui disponible a les diverses activitats
que es fan a l’espai.
*Es comenta que legalment no es pot fer la compra d’un equip que es quedi una sola
entitat o col·lectiu. Es recull la demanda per veure com s’hi pot donar resposta per a tots
els col·lectius del Consell.
UVIC
EXARTVIC

390 €
1250 €

TOTAL

1640 €

2. VALORACIÓ CARTA D’AJUTS
S’exposen algunes dificultats i situacions de la Carta d’Ajuts d’aquest any amb l’objectiu d’anar
acabant de donar-hi forma. Aquest curs no s’ha acabat de fer algunes coses bé i hem anat
modificant els requisits, de cara el curs vinent caldrà fer algunes revisions.
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3. VALORACIÓ CONSELL DE JOVES 2017
Durant el debat surten temes que ja han anat sortint en altres consells sobre el sentit i objectius
del mateix. El regidor recorda que el debat que hi ha sobre a la taula recull les funcions que
s’assignen en un principi al Consell:
-

Facilitar que el Pla Local de Joventut de Vic sigui conegut, debatut i contrastat per les persones
membres del Consell. Així com coresponsabilitzar-se de les actuacions a realitzar, quan així estigui
establert.

-

Avaluar l’evolució del Pla Local de Joventut de Vic (PLJV) cada any, elaborar un pla d’actuació
anual, una memòria i participar en tots els processos que l’afectin. Especialment en les propostes
juvenils del PLJV.

-

Decidir, conjuntament amb l’ajuntament, els criteris per atorgar la Carta d’Ajuts Juvenil. Avaluar
els projectes que es presentin d’acord amb aquests criteris i fer seguiment dels ajuts atorgats.

-

Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i joves no associats a partir del qual
promoure projectes conjunts oberts al conjunt del col·lectiu juvenil. Així com promoure la
participació juvenil en esdeveniments de ciutat.

-

Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. a la regidoria de Joventut.

-

Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves de Vic i ser un òrgan interlocutor
amb l’Ajuntament.

-

Representació del jovent de Vic en estructures de participació municipal.

Es recorda també que hi ha pendent el retorn de les trobades de debat sobre espai i comunicació
que es van engegar en el marc de la Festa Major. No s’aporten les conclusions. D’aquesta
manera, és millor ajornar el debat a l’espera de l’assistència d’altres representacions i el retorn
de les conclusions.
S’exposa que des de la regidoria es valora fer un assessorament amb el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya i poder-los convidar al proper Consell. La situació política actual no ha
facilitat poder fer aquesta trobada però resta pendent.

