CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 21 d’abril de 2018 de 12h a 14h a Vicjove

ASSISTENTS: 10 + 3
Anna Gago (tècnica)
Núria Arisa (dinamitzadora)
Júlia Almor (tècnica)
Anna Morsosa, Núria Fossas, Helena Llord, Zoe Alabert, Sara Pous - AEiG Tsunami
Roser Roca – Mijac Sanferm
Mar Cañellas - Joves del Remei, Corall Xicalla
Arnau Santamaria, Alan Moreno – Festes Osona
Mireia Bover – Representació pròpia (identitat gràfica)
ABSENTS: Emboirats UVIC, Colla sardanista Riallera, Creu Roja, AEiG Guillem de Montrodon, Bai
Bai Fest, Teatre La Palangana, JERC, Creu Roja Joventut, JNC, ExartVic, La Clota, Festa Major Jove,
AEiG Collformic
S’EXCUSEN: Escola de la Pau infants i adolescents.

ORDRE DEL DIA
-

Ajuda des de Ciutadania per entitats, associacions (subvencions, presència, xarxa...)
Vídeo promocional Consell de joves – imatge + difusió
Proposta col·laboració Torneig 8h Festa Major

DESENVOLUPAMENT REUNIÓ
Ajuda des de Ciutadania per entitats, associacions (subvencions, presència, xarxa...)
L’Anna Gago es presenta com a tècnica de ciutadania i explica amb quines coses es poden
beneficiar els joves a través de la seva àrea:
- Suport associatiu
- Voluntariat
- Inclusió social i treball al carrer
Pel que fa al suport associatiu, ens explica que existeixen ajuts, premis i subvencions per entitats
sense ànim de lucre. Aquestes subvencions són diferents a la carta d’ajuts amb la qual us
beneficieu a través de Vicjove. Aquestes s’han de justificar, són subvencions tancades (concretes
per certes coses/projectes) i requereixen més temps/feina per sol·licitar-les i justificar-les. Tot i
així, ciutadania us poden donar un cop de mà en tots aquests temes. Per obtenir més informació
sobre aquests ajuts, contactar amb ells a través de ciutadania@vic.cat.
També explica que existeix la web Xarxanet (http://xarxanet.org/), on hi ha descrites totes les
convocatòries de subvencions actualitzades al dia.
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L’Anna també ens explica que existeix un butlletí d’activitats (info entitats) en el qual apareixen
totes les activitats que es fan a la ciutat i que són obertes a tothom o a certs col·lectius. Demana
que si hi ha activitats que es vulguin promocionar, que us poseu en contacte amb ciutadania
(ciutadania@vic.cat) i així l’afegiran al butlletí. De la mateixa manera, si voleu rebre aquest
butlletí també ho podeu fer facilitant el vostre email a la mateixa direcció i us ho faran arribar.
A continuació, també esmenta els avantatges de treballar amb xarxa entre totes les entitats i
associacions per tal de facilitar-nos la feina. També us podeu posar en contacte amb ciutadania
per ajudar-vos a col·laborar entre entitats.
L’Anna també ens comenta que el proper 5 de maig tindrà lloc la 15a Mostra d’entitats de la
ciutat de Vic, que té per objectiu que el teixit associatiu de la ciutat mostri la tasca que es realitza
des de la seva entitat a la resta d’associacions i al conjunt de la ciutadania.
Us anima a que hi aneu, i que hi participeu com a entitat a la propera mostra.
http://www.vic.cat/viure-a-vic/ciutadania/noticies/vine-la-15a-mostra-dentitats-i-musiquesde-vic

Vídeo promocional Consell de joves – imatge + difusió
La Núria ens explica que es va posar en contacte amb els diferents professionals/aficionats de
projectes audiovisuals que ens vau facilitar per realitzar el vídeo del Consell de Joves. En un inici
es va comentar que podrien venir a la sessió del dia d’avui al Consell de Joves per presentar el
seu projecte. Finalment des de Vicjove es decideix que cadascú presenti la seva proposta per
escrit i explicar-la al Consell de Joves per evitar que els candidats vinguin i presentin el seu
projecte davant de la incomoditat de tenir al davant els altres candidats. Finalment hem rebut
3 propostes per el vídeo promocional.
Hem llegit les tres propostes en veu alta i s’ha comentat que sembla que els candidats no han
entès del tot bé què és el que volem transmetre mitjançant el vídeo. Ens agraden les propostes
però no veiem del tot adequada la finalitat amb la que ens presenten el vídeo.
Decidim fer una llista del que volem transmetre, quin interès tenim en venir al Consell de Joves
i perquè ens interessa que vingui més gent a participar-hi:
- Transmetre el moviment dels joves a la ciutat
- El desig de crear xarxa entre joves
- “Dóna a conèixer la teva veu”
- Oportunitat de conèixer altres joves
- Posar en valor l’opinió dels joves a la ciutat
o Promoure/organitzar activitats
- Espai obert a tothom
- Fer realitat inquietuds de joves
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-

Dura terme projectes a la ciutat
Utilitzar i donar a conèixer la imatge del Consell de Joves
o La Mireia Bover ens redactarà d’on va sortir la idea de la imatge/logo
Ajut econòmic per fer 2 coses

Es decideix crear una comissió pel vídeo de promoció. Propera trobada el dia 11 de maig a les
20:00 a Vicjove.
Proposta col·laboració Torneig 8h Festa Major
La Júlia ens explica que hi el dia 5 de juliol a la pista de l’Skate Park de 16:00h a 0:00h, es
realitzarà un nou torneig de futbol sala i s’ofereix a que alguna associació/entitat en gestioni la
barra del bar. Es decideix que potser seria un bon moment per promocionar el Consell de Joves,
i que per tant, es gestioni a nivell de Consell. Així, es pot acabar fent una activitat conjunta i
obtenir diners per fer alguna cosa relacionada amb el Consell de Joves. D’aquesta manera, al
programa de festa major, posarem que aquesta activitat està organitzada pel Consell de Joves
de Vic. Haurem d’acabar de parlar de la logística i de com ens organitzem per tirar-ho endavant.

Precs i preguntes
-

L’Associació Juvenil Festes d’Osona ens demana si és possible que des de Vicjove els
ajudem a fer difusió d’una activitat que organitzen “Got Talent”. Des de Vicjove ens
comprometem a fer-ne difusió a través de les nostres xarxes socials.

PROPERA CONVOCATÒRIA
Dissabte 9 de juny a les 12:00 a Vicjove

