CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 3 de febrer de 2018 de 2017 de 12h a 14h al Vicjove

ASSISTENTS: 16 + 3
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge)
Xènia Vilamala (dinamitzadora)
Júlia Almor (tècnica)
Martí Catalan, Marta Carol, Maria Espina, Alba González, Júlia Moner, Berta González - AEiG
Tsunami
Ester Crespi i Andrea Casadesús – AEiG Collformic
Mireia Bover - representació pròpia
Arola Solà – Mijac Sanferm
Míriam El Mouhadab - Festa Major Jove
Mar Cañellas - Joves del Remei, Corall Xicalla
Núria Expósito i Ruben Milena - ExartVic
Marcel Pujols i Arnau Musach - La Clota
ABSENTS: Emboirats UVIC, Colla sardanista Riallera, Creu Roja, AEiG Guillem de Montrodon, Bai
Bai Fest, Teatre La Palangana, JERC; Creu Roja Joventut, JNC.
S’EXCUSEN: Casal Claret
ORDRE DEL DIA
1. Carta d’ajuts
a. Termini per enviar sol·licituds fins el 29 de gener.
b. La convocatòria és de 5000€ (per tant, el màxim d’import a sol·licitar és
2500€).
c. Per a projectes que s’executin entre gener i juny.
d. Teniu tota la informació aquí: http://www.vicjove.cat/carta-dajuts/
2. Imatge del consell de joves (clara i mireia)
3. Protocol d’agressions sexistes en espais públics d’oci
a. S’està treballant en el protocol i ens agradaria ampliar la perspectiva juvenil
amb una sessió específica al Consell de Joves. Per això, ens acompanyaran les
companyes de VicDones-Siad Osona. Us animem a convidar aquelles persones
i col·lectius que creieu convenient.
4. Altres
a. Presentació vídeo “El racisme embruta” (MIJAC Sanferm i AEiG Collformic).
b. Calendari Consell 2018.
DESENVOLUPAMENT REUNIÓ
Previ al desenvolupament de l’ordre del dia s’informa de varis temes:
-

Pla de la bicicleta: Des de l’Ajuntament s’està formant un grup ‘d’experts’ amb persones
que facin ús de la bicicleta i es demana col·laboració al Consell de Jove. S’exposa al
Consell per si hi ha algú que faci ús habitual de la bicicleta i per si algú hi voldria
participar. L’Arnau Musach manifesta que ell només va amb bicicleta, que és el seu mitja
de transport i s’ofereix perquè el posem en contacte amb el grup.
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-

Consell de Joves: S’explica que el que es pretén aquest any amb el Consell de Joves és
evitar caure en la tendència de l’any passat i tocar altres temàtiques no siguin Carta
d’ajuts. Per això aquest més es comença amb el Protocol d’Oci i s’està preparant perquè
a la propera pugui venir Festa Major Jove. També el Pla de la Bicicleta, entre d’altres.
La idea és que les diferents entitats o col·lectiu ses puguin coordinar i pugui conèixer
que fan els altres. Igualment, qualsevol proposta és benvinguda.

-

Oficina de Turisme: Ha obert un concurs per dissenyar i dibuixar dues parets de l’oficina.
És un concurs obert a tothom amb uns requisits i bases que s’adjunten en l’enviament
d’aquesta acte. Es comenta perquè es pugui fer arribar als diferents col·lectius per aquell
que hi vulgui participar. Es comenta que seria necessari disposar de cartell per fer-

ne difusió però no s’ha generat i per tant no es pot fer arribar.
1. Imatge Consell de Joves:
La Mireia explica la proposta del disseny que s’ha fet pel Consell de Joves. Hi ha diferents
versions i s’ensenyen perquè la gent pugui opinar. S’explica que s’ha fet servir el color
groc com a símbol de l’alegria, joventut, de la cervesa... A nivell general sembla que
agrada el logotip negra del porquet amb les lletres dins de la cara. Es vota i guanya la
cara del porc amb les lletres a dins (11 vots).
La Mireia comenta que farà proves i presentarà el logotip amb diferents models (per
posar en blanc i negre, sobre fons fosc, sobre fons clar...).
El logotip s’enviarà per correu electrònic als diferents col·lectius perquè el puguin
incorporar als seus cartells quan facin activitats amb el suport de la carta d’ajuts.
Cal tenir present que sempre que es fa una activitat que rep aquest suport cal
incorporar-ho.

(*) Amb aquesta votació surt el tema que troben just que el vot sigui personal, encara
que això signifiqui que una entitat tingui més representació. Tot i així s’especifica que
en el cas de la Carta d’Ajuts no funciona així per tal d’evitar que hi hagi més assistència
per part de col·lectius el dia que es reparteix la Carta d’Ajuts.
2. Carta d’Ajuts:
De la partida de Joves hi ha 10.000 € destinats a Carta d’Ajuts. Aquest no són tancats,
amb la qual cosa si no s’acaben repartint els 10.000 € aquests es reubiquen dins de la
partida de Joves. La proposta és fer únicament dues convocatòries, la primera aquesta
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d’avui i la segona al juny. Repartint-se equitativament els diners 5.000 € per la 1a i 5.000
€ per la 2a.
Es recorda que les bases per presentar-s’hi estan publicades a la web del Vicjove
(www.vicjove.cat) tot i així es repassen punt per punt.


En el punt d’aportació a la ciutat i no per l’entitat, la Núria (ExartVic), reivindica que
si tens entitats riques també aporta a la ciutat. Des de Vicjove, la Xènia, explica la
diferència entre una Carta d’Ajuts i una subvenció. A nivell legal s’ha de tenir clar
què es pot assumir i què no per evitar malentesos i males pràctiques. Es posa sobre
la taula la idea que un expert pugui venir al Consell de Joves a explicar les línies per
les que es poden demanar Carta d’Ajuts. Es veu amb bons ulls.
També es comenta que parlant-ne amb altres municipis per conèixer el
funcionament dels seus Consell de Joves funciona més o menys igual i que a nivell
de comparació com municipi no està malament.

Arribats aquest punt s’expliquen les dues sol·licituds que s’han presentat dins del
termini marcat (29 de gener de 2018):
1) Mijac Sanferm (Arola Solà):
Per celebrar els 25 anys del Mijac Sanferm els monitors i els infants que en formem
part actualment volem organitzar una activitat dirigida a totes les famílies del barri
i rodalies, i també a totes les persones que en algun moment han format part del
Mijac. D’entrada s’havien demanat diners per poder comprar samarretes i fer
posteriorment una venda. Aquesta opció queda descartada pel punt plantejat abans
i es replanteja en forma de sol·licitud per poder pagar el grup de música que vindrà
a fer un espectacle infantil obert al barri.
L’import sol·licitat és de 500 €.
2) La Clota (Marcel Pujols i Arnau Musach):
Després d’un any en funcionament com a col·lectiu ens acabem de constituir com a
Associació. El que es vol és celebrar el 1r aniversari amb dos dies de xerrades,
activitats culturals i menjar (30 i 31 de març). Demanen col·laboració per poder
pagar els grups artístics que vinguin a participar a la trobada de celebració.
A banda, expliquen que faran un debat obert a tothom. La Mireia els comenta que
estaria bé que no només quedés com un debat sinó que les aportacions que fessin
quedessin reflectides (paret amb post-it o altres) i que també podrien posar a
disposició un llibre de visites per tenir dades de la gent que passa per La Clota.
La Xènia també comenta que és important que expliquin el projecte perquè es pugui
nodrir..
L’import sol·licitat és de 1.200 €.
Després d’això des d’ExArtVic es comenta que ells no han presentat la sol·licitud perquè
entenien que al haver-la presentat a l’últim Consell de Carta d’Ajuts ja se’ls tenia en
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compte. Per això exposen el seu projecte per si es pot considerar acceptar-los dins de la
1a convocatòria d’aquest any.
3) ExArtVic:
El que es vol fer és una trobada d’alumnes i exalumnes d’ArtVic durant un dia de
10h a 22h. Tenen diferents col·laboradors pel projecte, entre ells l’Ajuntament de
Vic (però només se’ls hi dona suport des de cultura amb material, no a nivell
econòmic).
El que demanen és poder pagar els artistes que vinguin a banda de 6 factures que
ara si, ja disposen.
L’import sol·licitat és de 2.450 € per poder pagar artistes i músics. (O 1.400 € per 7
artistes a 200 €).
Es posa sobre la taula valorar que els de l’ExArtVic puguin entrar dins la convocatòria
de la Carta d’Ajuts. Es creu que sí que poden participar ja que l’import sol·licitat per
part de les entitats no supera l’import marcat pe 5.000 €.
MIJAC
500 €
CLOTA
1200 €
EXARTVIC
2450 €
TOTAL
4150 €
RESTEN 850 € (a valorar utilitzar per la imatge del Consell)
A banda d’aquestes dues sol·licituds les Trucs de Tsunami també expliquen un projecte
que tenen entre mans i que volien demanar per Carta d’Ajuts.
4) Trucs Tsunami:
És l’últim any que poden participar com a ‘nenes’ a Tsunami i com a projecte final volen
fer un voluntariat a Ruanda. En aquests moments ho tenen parat perquè no les deixen
anar totes 17 juntes perquè es considera un grup massa nombrós, però alhora elles no
volen separar-se. Volen fer de mà d’obra al matí i a la tarda ajudar en un orfenat.
Des del Consell diuen que encara que sigui un projecte propi de l’activitat i només tancat
a un col·lectiu després es pot presentar i obrir-ho al públic per explicar l’experiència. Elles
expliquen que les bases d’escoltes ja marquen com s’ha de fer el projecte i que cal
presentar-ho al públic.
Des de Vicjove s’explica que ja s’ha treballat amb la cooperació i que a l’Ajuntament de
Vic hi ha una àrea destinada només a la cooperació. Es comenta que hi ha més
associacions que volen fer voluntariats com són el cas de Collformic, Guillem de MontRodon i Tsunami. Vinculats amb els mesos temàtics que es porten a terme des de Vicjove
ja hi ha establert un mes per la cooperació i serà aquí on es farà formació especifica del
tema. També es pot considerar que vingui algú de forma específica a explicar-ho al
Vicjove.
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La Núria (exArtVic) comenta als de Tsunami que tinguin en compte el tema del Verkami.
Que està funcionant en molts projectes però que cal tenir en compte que es marca un
objectiu de diners i en cas de no arribar-hi se’ls queden. El que es pot fer és acabar de
fer l’aportació un mateix per guanyar la diferència i no perdre res del que s’ha aportat.

3. Intervenció Festa Major Jove:
La Míriam com a representat de Festa Major Jove (FMJ) present al Consell de Joves
exposa que es troben que són molt poca gent i que si no hi ha participació la FMJ acabarà
morint. Si hi ha més gent és més fàcil de fer-ho funcionar i que no quedi estancat. D’una
manera s’està buscant renovació de la gent que hi ha ara.
La Mar comenta que des del Remei s’està intentant dinamitzar joves del Remei. Que de
moment són 8 o 9 i que podrien estar interessats en participar-hi.
Des de la FMJ opten per potenciar la seva imatge que ja els hi agrada molt i crear una
línia cooperativa per tirar endavant el projecte, però que els hi calen mans i idees.
Per anar tancant la reunió, s’acorda el següent:
5) S’aproven les 3 sol·licituds de Carta d’Ajusts. La diferència entre les propostes i el
pressupost de la 1a convocatòria es pot considerar com invertir-ho en imatge pel
Consell a la propera trobada.
6) Que el proper Consell de Joves sigui abans de setmana santa. S’enviarà
convocatòria.

4. Protocol d’Oci
Tal com venia marcat en l’ordre del dia, tot i anar una mica tard dins del timing, es
presenta la Belen (VicDones – SIAD Osona) i la Montse (Creación positiva) perquè ens
expliquin en què consisteix el Protocol d’Oci.
L'Oficina VicDones - SIAD Osona de l’Ajuntament de Vic és un servei de proximitat gratuït i
confidencial, dirigit a totes les dones de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona, amb l’objectiu
d’informar, orientar i assessorar, a través d’una atenció personalitzada sobre totes aquelles
inquietuds, dubtes o necessitats que les dones puguin tenir.

S’explica la idea i des d’on surt el Protocol. La Montse transmet l’objectiu que el protocol
no és extern ni propi de l’Ajuntament sinó que és de la gent, dels ciutadans. Per tant,
remarca que és important participar-hi i que s’hi sigui present des dels joves de la ciutat.
Exposen que el dimarts 27 de febrer de 19-21h hi ha una formació programada a Can
Pau Raba, obert a totes les entitats de la ciutat, per formar sobre conceptes bàsics que
cal treballar i veure quines qüestions surten.
Des del Consell de Joves es trasllada una mica la sensació que no se’ls hagi tingui en
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compte abans i que la idea no acabi de ser la mateixa. Per això mateix, s’insisteix en que
col·laborin a la sessió formativa.

