CONSELL DE JOVES DE VIC
Reunió ordinària
Dissabte 9 de juny de 2018 de 12h a 14h a Vicjove

ASSISTENTS: 7+2
Xènia Vilamala (dinamitzadora)
Júlia Almor (tècnica)
Dàmaris Sánchez i Iol Macià - AEiG Tsunami
Arola Solà i Bruna Pratsobreroca – Mijac Sanferm
Roger Gómez i Laura Pérez - Joves del Remei
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, Festes Osona, Escola de la Pau infants i adolescents.
S’EXCUSEN:
ORDRE DEL DIA
-

-

PROPOSTA DE L’ENTITAT ACTIVAMENT
INFORMACIONS
o CHAMPIONS
o TARDES D’ESTIU AL CARRER
o TORNEIG 8H
VÍDEO
BARRA TORNEIG 8H
CARTA D’AJUTS
VALORACIÓ DEL CURS

DESENVOLUPAMENT REUNIÓ
Proposta de l’entitat Activament
En Daniel, la Rosa i l’Íria presenten la seva entitat, Activament Catalunya Associació, formada
per persones amb diagnòstic de Salut Mental i que volen portar a terme un projecte per lluitar
contra l’estigma amb el col·lectiu jove. Busquen grups de joves amb qui fer activitats de
sensibilització, sobretot fora de l’aula, en l’àmbit de l’educació no formal. Proposen al Consell
de Joves que les entitats que hi vulguin participar els ho facin saber el més aviat possible ja que
tenen fins el 25 de juliol per presentar la proposta. La idea és fer vàries sessions d’unes dues
hores perquè hi hagi un contacte continuat i la implementació seria el 2019.
Aquelles entitats que hi vulguin participar poden contactar-hi a: osona@activament.org o al 639
531 991 / 606 188 387. Per a més informació: www.activament.org.
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Informacions
S’informa d’activitats d’estiu. Les podeu trobar a: http://www.vicjove.cat/el-juliol-tornen-lachampions-vic-i-les-tardes-destiu-al-carrer/
Vídeo promocional Consell de joves
La Mireia exposa les idees que té pensades pel vídeo. Com que el Consell de Joves pot ser moltes
coses en funció del moment o de l’entitat d’on venen els participants, la idea és recollir diverses
respostes a la pregunta “El Consell de Joves és...”. Mentre es va responent, es va construint
d’alguna manera (puzle, pot que s’omple de pintura, etc.) la imatge (logo) del Consell. Una altra
proposta és anar omplint una urna de propostes amb la mateixa idea de respondre a aquesta
pregunta. Agrada més la primera opció. La Mireia hi anirà treballant per poder-lo fer de cara el
setembre.
La Xènia passarà a la Mireia mides i pressupostos de lones per tenir-ne una del Consell i que es
pugui utilitzar el les activitats que rebin suport del Consell, com el torneig de 8h.
Barra Torneig 8h Festa Major
Tsunami i els Joves del Remei estan interessats en la barra del Torneig de 8h. Acordem que les
dues entitats es posen d’acord per la gestió de la barra.
No hi ha disponibilitat perquè des de la Casa d’Oficis puguin aportar els entrepans ja que, a més,
és festiu. Les entitats acabaran de valorar si n’ofereixen o no.
Si tenim la lona del Consell a punt, la podem estrenar.
Carta d’Ajuts
Hi ha dues propostes:
- Els Joves del Remei presenten la proposta per la primera Festa Major Jove del barri.
Tenen previst que el dia 9 de setembre hi hagi activitats destinades al jovent a la Sínia:
dinar, te i pastes, tallers, circ, concerts. Sol·liciten 2500€ per les despeses dels grups i
del tècnic de so.
- Els Trucs 1 del Tsunami organitzen una tarda d’activitats familiars amb inflables amb
l’objectiu de recollir diners pel projecte que l’any que ve faran com a Trucs 2. Sol·liciten
800€ per fer front a les despeses dels inflables.
S’aproven les dues ajudes. En els dos casos també hi haurà suport tècnic pel què fa a gestions
de pressupostos i factures i informació sobre tràmits administratius.
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Valoració del curs al Consell
De cara a planificar el curs vinent del Consell, fem una pluja d’idees de com ha anat o què
podríem millorar. Surten idees que, en general, són compartides per tot el grup:
-

Fomentar la participació de persones a títol individual perquè hi hagi projectes d’interès
global i no tant de cada entitat.
Falta de cohesió i iniciativa entre el grup.
Espai còmode i útil per conscienciar joves que se’n poden beneficiar.
Fa mandra venir però està bé per saber què fan les altres entitats.
Estaria bé que fos un òrgan que unís. Idea de fer una activitat compartida a final de curs.
Hi ha coses que, si no surten del Consell, no poden sortir d’enlloc.
Falta de difusió.
Entitats que tenen prou feina amb la seva activitat.

Es posen sobre la taula idees com:
- Creació d’un butlletí jove amb activitats i projectes de les entitats (es recorda l’existència
de l’Infoentitats a nivell general.
- Sobretot les entitats del lleure però no únicament, mirar de fer alguna activitat
compartida a la ciutat, per exemple, a final de curs.
Altres
La Mireia està fent el TFM dels usos de l’espai públic. Farà arribar a vicjove un qüestionari perquè
els participants del Consell el puguin respondre.
PROPERA CONVOCATÒRIA
Setembre (a confirmar)

