REUNIÓ CONSELL DE JOVES I CARTA D’AJUTS
Dissabte, 12 de juny de 2021

ASSISTENTS:
Albert Castillo (dinamitzador)
Joan Casas (tècnic)
La Clota Vic – Marcel Pujols
Joves del Remei – Mar Cañellas
Col·lectiu artistes i gènere – Mireia Bover, i Nàbia Adillon
ABSENTS: Anna Vilamú

ORDRE DEL DIA
1. Presentació:
2. Nou Pla Local de Joventut (2021 – 2024)
a. Fase de propostes
3. Carta d’ajuts – concessió dels ajuts
4. Propera reunió Consell de Joves
DESENVOLUPAMENT REUNIÓ

1. Presentació
Cadascú es presenta i diu de quina entitat prové.

2. Nou Pla Local de Joventut (2021 – 2024)
a. Presentem la infografia amb els resultats de la diagnosi. S’expliquen els ODS
principals, els eixos i també els reptes que se’n deriven de cada eix.
b. Presentem la nova fase de propostes. Es dona torn obert de paraula als joves
perquè facin propostes i exposin les seves idees.
1. Dificultat per relacionar-se amb l’administració: els tres
col·lectius de joves afirmen que es troben en dificultats per
complir amb els tempos que presenta l’administració.
Expliquen que les instàncies s’han de presentar dues setmanes
abans i que per ells a vegades és molt complicat complir amb
això perquè no es té tancada la programació, etc. Per això es
proposa: que només calgui fer una notificació (a tall
informatiu) en cas que organitzis un esdeveniment i i no
necessitis material. Per part de l’equip tècnic del Vicjove es
comenta la possibilitat de cedir l’espai a les entitats en cas que
ho necessitin per organitzar actes o bé fer reunions prèvies. En
el cas del Vicjove no es necessita tanta antelació per demanarlo. L’únic que es demana que siguin esdeveniment o activitats
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dirigits al col·lectiu jove. També es parla de les limitacions de
l’espai (aforament, acústica...)
2. També relacionat amb l’organització d’esdeveniment per part
d’entitats juvenils, es proposa que l’Ajuntament disposi d’un
lavabo químic o lavabo sec per tal cedir a les entitats que
vulguin organitzar esdeveniment i aquesta infraestructura
sigui necessària. De la mateixa manera que es cedeixen els
contenidors, tanques...
3. Normativa covid-19: des de les entitats es demana un
assessorament o bé crear un document/infografia per tal de
conèixer la normativa covid-19 pel que fa esdeveniment
culturals (concerts, actes festius...)
4. Altres: al llarg de la sessió, també van sortir molts temes de
cultura ja que les tres entitats treballen per la difusió de les
arts musicals i escèniques. Des del Vicjove vam comentar que
estem creant una taula de cultura i joventut on hi haurà
diferents agents implicats (departaments de l’Aj., joves i
entitats que programin concerts i esdeveniments...). Es diu de
buscar un moderador i experiències semblants en d’altres
llocs. També la Mireia Bover explica que ha guanyat la beca
artística Ciutat de Vic, per apropar la cultura als joves.

3. Carta d’ajuts: en aquesta convocatòria s’han presentat 3 sol·licituds. S’exposen una
per una i al final es decideix conjuntament si es concedeixen.
a. Joves del Remei - Remei Truc 2.0
Entra dintre la programació d’estiu de la Festa Major del Remei. La intenció és
fer una cercavila al barri amb un concert mòbil i després poder realitzar un
concert asseguts en un lloc del Remei. Demanen en total 1050€, també falta
saber si necessitaran un WC químic.
b. La Clota – Adoberies Fest
El concert que fan sempre a les adoberies per MMVV el volen passar al
bosquet del costat de l’Atlàntida ja que durant el juliol faran una programació
musical allà. Si els funciona passaran el mateix format pel festival de MMVV. El
pressupost que demanen és 100€ per grup i volen portar 10 grups. Des del
Vicjove es comenta que pot ser serà difícil aconseguir 10 factures de grups que
a vegades no són autònoms i per això es recomana que el pressupost vagi a
llogar una carpa bona (per la pluja) o bé el generador a petició dels membres
de la Clota. En total demanen 1000€
c. Col·lectiu dones artistes – Jornades d’art i gènere
Han format un nou col·lectiu de dones i dissidències amb inquietuds per l’art i
també el feminisme, el gènere... Estan debatent si s’associaran o bé
continuaran com a grup informal. Volen portar l’art al carrer i veuen que
aquest pot estar molt relacionat amb temàtiques de gènere. Proposen fer un
espai de cocreació on necessiten material, una exposició/perfomance per
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deixar exposada i finalment una taula/debat amb algunes ponents de BCN. Per
tot això demanen 900€ (pel material fungible, les ponències i la difusió).
Es fa una valoració i com que el tres pressupostos sumats no arriben a 3000€
que és la partida que hi ha assignada per aquesta convocatòria, es decideix per
consens concedir els ajuts que es demanen a cada entitat.
Es recorda que tots els pressupostos s’han de pagar a través de factura. I
també que encara que els pressupostos estiguin aprovats, les entitats i grups
de joves han de gestionar el tema de la instància i els permisos. En qualsevol
cas es pot demanar ajuda o suport al Vicjove en tots aquests tràmits.
De la mateixa manera es va comentar que el departament de Cultura pogués
fer alguna xerrada informativa sobre les restriccions actuals o bé generar algun
tipus d’infografia amb les informacions a tenir en compte.
4. Finalment es proposa de fer la següent reunió del Consell de Joves el 23 d’octubre. I la
convocatòria de la Carta d’Ajuts fer-la l’any següent (febrer o març de 2021).

