CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 17 d març de 2018 de 12h a 14h a Vicjove

ASSISTENTS: 13 + 3
Titi Roca (Regidor Joventut, Esports i Habitatge)
Núria Arisa (dinamitzadora)
Júlia Almor (tècnica)
Carles Molsosa, Alba González, Berta Rifà i Núria Fossas - AEiG Tsunami
Ester Crespi, Maria Llord, Andrea Casadesús i Laura Coma – AEiG Collformic
Arola Solà – Mijac Sanferm
Queralt Arumí i Pau Simon - Festa Major Jove
Mar Cañellas - Joves del Remei, Corall Xicalla
Ferran Surriba – Sound Ferm
ABSENTS: Emboirats UVIC, Colla sardanista Riallera, Creu Roja, AEiG Guillem de Montrodon, Bai
Bai Fest, Teatre La Palangana, JERC, Creu Roja Joventut, JNC, ExartVic i La Clota
S’EXCUSEN: Mireia Bové
ORDRE DEL DIA
-

-

Imatge del Consell de Joves
o Pressupost de 850€
Festa Major Jove
o Presentació
o Joc de rol per crear una activitat
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT REUNIÓ
Imatge del Consell de Joves
Expliquem les propostes que la Mireia Bové ens ha fet arribar via e-mail per poder posar la
imatge a:
-

Rollup per posar a activitats on hi ha intervingut la carta d’ajuts per poder-la
desenvolupar.
Flyers mida DIN A5 per poder-los deixar tant al Vicjove com a les activitats que
s'organitzen. Imprimir-los en funció de les possibilitats.

Després d’aquestes propostes els joves que hi assisteixen es pregunten: la imatge del Consell de
Joves perquè ens servirà? Potser falta que la gent conegui quines accions fa el Consell de Joves
abans que difondre una imatge que potser no se sap què és.
Es proposa fer un vídeo promocional. Mirem el vídeo promocional del Pla Local de Joventut
2017-2020 perquè no tothom la vist i la idea si que és fer un vídeo però no igual que aquest del
PLH: http://www.vicjove.cat/pla-local-de-joventut-2017-2020/
Es comenta que potser caldria que s’invertissin els diners en una persona que es dediqui
professionalment a fer vídeos perquè quedi maco. Caldria que el vídeo captés l’atenció sense so
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i breu (si el veiem sense voler per les xarxes socials) i així hi entrem i el mirem amb so perquè en
interessa el seu contingut. Els assistents comenten que potser el podem fer entre els membres
del Consell de Joves per fer-lo més nostre. També n’hi ha que opinen que ja que tenim diners,
podem aprofitar per demanar-li a algun jove de Vic que s’hi dediqui. Ens passen els següents
noms:
-

Cristina Verdaguer (facilitat per AEiG Tsunami)
Oriol Domènec (facilitat per Ferran Surriba)
Lorde Crusellas i Arnau Costa (facilitat per Pau Simó)
Oriol Domènech (facilitat per Arnau Surriba)
Marc Escarrabill (facilitat per AEiG Collformic)

Es proposa que per el proper Consell de Joves:
-

-

Pensar idees per el vídeo (que volem transmetre, quines idees hi ha de sortir, quin
format pensem que seria el més adient, com podem arribar a gent del nostre entorn
que no coneixen el CJ,...).
Citar als possibles contactes perquè ens puguin donar una idea més aproximada de com
el podríem plantejar.

Festa Major Jove
Els dos assistents de la Festa Major Jove (Queralt Arumí i Pau Simon) es presenten i expliquen
en què consisteix la Festa Major Jove i expliquen a darrera de quines activitats de festa major hi
estan implicats. També donen a conèixer el funcionament intern del grup i ens mostren el
calendari d’activitats d’aquesta Festa Major Jove 2018.
Seguidament i en funció del calendari que presenten, proposen que des del Consell de Joves es
creï una activitat per la Festa Major Jove 2018, el dia 29 de juny. Ha de ser participativa, que no
sigui de consum i el pressupost d’aquesta és de 500€.
Per escollir l’activitat es fa el següent joc de rol:

Activitat Festa Major Jove
Dia
(preferiblement)

Pressupost
Tipus d’activitat
(participació)

Objectius

29 de juny de 2018

Inici
Horari:

500 € (màxim)

Final
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Descripció

Material

Nom i cognoms

Representant de

Participants

Per poder omplir aquesta graella, fem 3 grups de 4 persones. Cada una d’aquestes persones
desenvoluparan algun rol dels que es descriuen a continuació. És una bona manera de veure que
a la realitat, a l’hora de decidir activitats hi ha molta varietat de pensaments i moltes maneres
de veure les coses. D’aquesta manera, decidim una activitat plasmant la dificultat que això
comporta.
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Flipat:

Pessimista:

Resolutiu:

Ets
una
persona
extremadament optimista,
qualsevol idea la veus bona i
no trobes problemes enlloc.

No trobes l’activitat ideal, no
hi ha arguments que t’acabin
de convèncer. Sempre hi ha
algun problema o altre.

Tens moltes ganes d’avançar,
intentes que es prenguin
decisions per anar tancant la
proposta.

Real:
Actual tal i com ets tu. Amb la
teva manera de pensar i de
veure les coses. Argumenta
les teves opinions.

Els resultats del Joc de rol són els següents:






Jornades per relaxar-nos i divertir-nos. Objectiu principal: la cohesió entre
grups/colles/persones participants. Es practicaria ioga, s’escoltaria música i cap al final
de la tarda cinema a la fresca. Acabar de definir activitats més tranquil·les per fer una
“tornada a la calma” entre dies de Festa Major Jove.
Macrogimcana alternativa. Fer un joc similar al de la bandera però de grans dimensions.
Objectiu: passar-ho bé, cohesionar colles i prendre consciencia social sobre el tema de
la indústria càrnica. Els equips podrien representar:
o Negres: (africans, gent explotada)
o Verds: (pijos, gent amb diners)
o Vermells: (sindicats)
Gimcana per colles. L’objectiu és crear un activitat d’oci juvenil sense alcohol. La
gimcana tindria certs espais de conscienciació de diferents temes per poder-hi pensar:
o Adoberies
o Càrniques
o Terrenys/espais de Vic
Al final de la gimcana fer una taula rodona per fer una posada en comú d’aquests
temes.

Finalment es proposa una reunió de comissió per l’activitat de Festa Major Jove per poder-la
treballar i concretar: divendres 13 d’abril a les 20:00 a Vicjove. Cal fer sol·licitud per reservar
l’espai a càrrec de Festa Major Jove.

Precs i preguntes
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La Mar Cañellas ens explica que el 8 d’abril es fa un mercat de segona mà i d’intercanvi
organitzada pel grup de Joves del Remei. Demana ajuda per fer-ne difusió. Festa Major Jove
s’ofereix per ajudar-los amb el que calgui i des de Vicjove ens comprometem a fer-ne difusió per
les xarxes socials.

PROPERA CONVOCATÒRIA
Dissabte 21 d’abril a les 12:00 al Vicjove.

