REUNIÓ CONSELL DE JOVES I CARTA D’AJUTS
Dissabte, 24 d’abril de 2021

ASSISTENTS:
Albert Castillo (dinamitzador)
Joan Casas (tècnic)
AEiG Tsunami – Anna Molsosa, Zoé Alabart i Núria Molas
Soundferm – Ferran Surriba
Kritik, el Gremi de Jocs - Miquel
Culturalblok – Adrià Rovira, Paula Bertran i Jordi Aragonès
ABSENTS: Mar Cañellas i Mireia Bover (Joves del Remei), Marcel Pujols (la Clota), Yousra Enniya.

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

1. Presentació
Ens presentem d’on ve cadascú (entitat) i com ens diem.

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 comenta què és una proposta (no és
una necessitat) i també les limitacions que té (tècniques, polítiques i de
pressupost).
S’expliquen 4 propostes: dues provinents de tècnics i dues de joves.
Es debaten i s’intenta aprofundir en cada una a veure com es valoren i si es
creuen que s’han de tirar endavant.
1. Gimnàs obert i gratuït al carrer: es valora positivament i
s’emmarca bastant en el que s’ha recollit a la diagnosi. També
es comenta que enllaça amb algun dels projectes que es
presenta a la Carta d’Ajuts. Es proposen diferents llocs on es
podria ubicar: el workout, on ja hi ha un espai semblant; La
Sínia, on hi ha un solar en desús; o bé l’eix del riu Mèder, on hi
haurà ubicats diferents equipaments.
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2. Protocol agressions masclistes: en l’última sessió oberta amb
joves es va parlar de poder revisar el protocol en cas
d’agressions per part de les entitats. Nosaltres, junt amb
Vicdones hem recuperat el Protocol Lila publicat el 2019 i hem
vist que algunes de les entitats que van fer aquesta demanda
no estaven en actiu o bé no havien participat en el procés
d’elaboració. Es planteja que les entitats que ho demanin
puguin fer una formació o almenys una persona de l’entitat
pugui ser la referent en aquest àmbit. Aquesta proposta es
veu bé i es treballarà junt amb Vicdones.
3. Comissió de cultura i joves – Vicsona: es veu bé poder crear
aquesta comissió amb joves i entitats que treballin per la
cultura. En aquesta s’hauria de treballar amb el format del
Vicsona. Es parla de que sigui una mostra i no pas un concurs.
A més, es parla de que el premi sigui per sorteig i que vagi més
en la línia de tocar en més esdeveniments. A més, es comenta
que s’hauria de donar més suport a les entitats que ja
programen concerts. Els qui guanyin podrien també formar
part d’aquesta programació. També es parla de poder
coordinar aquest circuit de concerts que es fan i que el
Vicsona no sigui un acte aïllat.
D’altra banda, es veu necessari poder crear una mostra de
teatre tal com es fa amb la música. S’explica que abans es feia
el Molta Merda i es planteja poder fer com la Fira de Tàrrega
però en petit format.
4. Dotar de pressupost i entitat al Consell de Joves (CdJ): es fa la
proposta de que el Consell de Joves pugui planificar la
programació dels mesos temàtics. Per això es donaria un
pressupost (1500€) perquè es puguin organitzar les activitats.
Es manifesta la falta de motivació per assistir al CdJ perquè les
joves no li troben sentit. També apareix que molts joves
d’entitats tenen molta feina. Aleshores es planteja si realment
és una necessitat un òrgan com el Consell de Joves. El debat
avança també en les trobades que s’haurien de fer (1 cop al
trimestre) perquè hi hagi un equilibri i no es facin pesades.
També es parla de si el CdJ hauria de ser més autònom i que el
Vicjove sigui només un interlocutor. Es veu que si més no al
principi és necessari que el Vicjove l’impulsi.
5. Altres: es deixa un espai perquè es puguin plantejar més
propostes.
Apareix una proposta sobre mobilitat: es comenta que la
Guixa té pocs horaris de bus urbà i que fa difícil la comunicació
amb el nucli de Vic. També apareix el tema de les tarifes que
no són prou econòmiques per ser transport públic.
Finalment es parla de la criminalització dels ciclistes ja que la
G.U. ha posat multes a les persones que van amb bici i en
canvi no tenen prou cura de que controlar els carrils bici.
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3. Carta d’ajuts: hi ha 4 propostes que han presentat diferents joves. S’exposen i es
decideix si es concedeixen.
a) Culturalblok: demanen un pressupost de 300€ per comprar preses i claus.
La idea és instal·lar-los sota el pont d’a prop de l’Atlàntida perquè sigui un
espai on practicar escalada (esport) però també un espai que es pugui
dinamitzar, una mica semblant al projecte que hi havia de la Clota
(cultural).
b) El Gremi de Jocs: presenten dues propostes. La primera (318€) fer un
torneig, un cap de setmana de juny, obert a tothom i en què es faran jocs
de rols que són la seva especialitat. Per aquest esdeveniment demanen
que es puguin pagar una sèrie de jocs i ítems.
D’altra banda, també demanen poder comprar llibres i daus (446,64€) per
les partides que fan des de la seva associació cada dissabte.
c) Soundferm: demanen un pressupost de 1210€ (1000€ + IVA) per un sound
System (paret d’altaveus). La seva intenció és realitzar una fira amb
productes agroecològics i aprofitar per posar música basant-se en la idea
del Mercat del Ram d’enguany. Presenten el projecte i també les mesures
de seguretat pel covid que prendrien.
d) AEIG Tsunami: demanen un pressupost de 417€ per la impressió i
maquetació d’un conte. Aquest llibre l’estant dissenyant ells mateixos
amb la unitat de Pioners i Caravel·les. Volen tractar la temàtica de LGBTI+ i
cop el tinguin dissenyat i imprès el passaran a escoles i instituts de Vic. Ens
demanen també suport en aquesta part.
a) S’aprova el pressupost però falten els permisos. Es comenta que es
parlarà a nivell d’equip de govern i se’ls donarà resposta. També hi
haurà la col·laboració de l’UE Vic que podran assessorar per crear vies
i rutes d’escalada.
b) S’aprova només la part del torneig (318€). L’altra proposta es
considera que no entra dins la filosofia de carta d’ajuts ja que seria un
ajut per l’activitat habitual de l’entitat i aquesta no és la intenció. Ja hi
ha línies de subvencions per això. Es parlarà amb el Gremi de Jocs per
tal de buscar alternatives d’aquesta proposta.
c) S’aprova el pressupost. Es comenta que la normativa per realitzar
esdeveniment no depèn de nosaltres i que s’haurà de presentar una
instància a l’Ajuntament.
d) Es concedeix l’ajut i també es veu amb bons ulls que des del Vicjove
podem ajudar en al difusió i repartiment d’exemplars als centres
educatius, biblioteca... A més, també es comenta que l’espai del
Vicjove està disponible a les entitats perquè el puguin fer servir.
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4. Finalment es proposa de fer la següent reunió del Consell de Joves el 12 de juny. I també
la convocatòria de la Carta d’Ajuts poder fer-la abans de l’estiu, que hi hauria temps fins
el 7 de juny.

