
 

 

 

TROBADA ENTITATS JUVENILS 

Dia: 10 de març 

Horari: 19 de la tarda 

Lloc: Oficina Jove del Bages 

Assistents:Penjats del campus, MIJAC Crist Rei,A. E. Cardenal Lluch, 

demarcació Catalunya central,es plai Minuatx, ANJI, Associació Vintcatorze, 

Gall Manresa, Stalow, Ateneu popular la Vinyeta, Esplai Vic Remei,Creu Roja 

joventut, Batrakes, Gatzara, Laura Perostes, Montse Gibert i Cristina Cano 

tècniques joventut, Anna Crespo com a regidora de joventut. 

Es disculpen: Casal de joves la kampana-CAE 

 

1. PRESENTACIONS 

La regidora de cultura i joventut Anna Crespo es presenta i convida els 

assistents a presentar-se: 

- David Marco i Oriol Costa de l’entitat els Penjats del Campus. És una 

entitat vinculada a la universitat i organitzen activitats culturals pels 

estudiants universitaris. Son aproximadament uns 80 socis. L’activitat 

més propera prevista és la diada cultural EPSEM. 

- Manel Pradas, representant del MIJAC de Crist Rei. Aquest any 

celebren els 50 anys de l’entitat. 

- Jet, representant de l’A.E. Cardenal Lluch i també de la demarcació de 

la Catalunya Central. 

- Clara, representant de l’Esplai Minuatx, situat a la Salle. Aquest any 

celebren els 25 anys. 

- Joan Gil, representant d’ANJI ( Assemblea nacional de joves 

independentistes) 

- Kevin i Bernat, representant de l’associació Vintcatorze. És una entitat 

que organitzen diferents activitats culturals, especialment concerts, 

etc... són els creadors de la batalla de bandes.  

- Nuria Badia, representant de Gall Manresa. Espai on s’agrupen 5 

centres de lleure de la ciutat. Properament, organitzen el 2 d’abril el cau 

al carrer. 

 



 

 

 

- Ferran Soler, representant de l’entitat Stalow. L’associació va néixer 

per organitzar un festival anual a Manresa relacionat amb skate, cultura 

urbana, hip hop, etc... 

 

- David Ribera, representant de l’Ateneu popular la Vinyeta. Proposen fer 

una activitat de circ/clown. 

- Marina, i Albert representants de l’Esplai Vic Remei. Aquest any 

celebren els 25 anys d’obertura de l’esplai i han organitzat diferents 

actes. 

- Ferran López, director de Creu Roja joventut. Des de l’entitat 

organitzen diverses activitats, la més recent ha estat la campanya de 

recollida de joguines, etc.  

- Marc, Ivan, Robert i Anna del grup Batrakes. Es tracta d’un grup de 

percussió. Properament organitzen la bategada conjuntament amb 

Xàldiga. 

- Ivan i Èric Montero, representants de Gatzara grup de foc de cultura 

popular. Organitzen diverses activitats entorn a la cultura popular, com 

per exemple la Trobada de guites. La seva seu és a l’Ateneu popular la 

Sèquia. 

 

2. EXPLICACIÓ PROGRAMES JOVENTUT 

 

- OFICINA JOVE DEL BAGES 

Espai on entitats, joves, etc.... poden resoldre dubtes en tot el que fa 

referència a emancipació juvenil: ocupació, educació, habitatge, 

participació... L’horari d’obertura és es de  dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 

i de dilluns a divendres de 16 a 19 de la tarda. 

A més a més cada setmana el servei d’informació juvenil es desplaça als 

instituts per apropar la informació als joves dels centres de secundària. 

L’Oficina jove hi ha serveis específics que tots els joves de la comarca en 

poden fer ús com: 

-  Assessoria de salut: drogues i 2.0: pretén assessorar, orientar i 

informar, de forma confidencial, anònima i gratuïta a joves, familiars i/o  



 

 

 

 

professionals  en qualsevol tema associat a les drogues i a l’ús de les TIC, ja 

sigui directament o derivant-lo a un servei que es pugui atendre millor la 

demanda. 

 

- Assessoria d’ocupació: Aquesta assessoria es realitza conjuntament 

amb el CIO, es pretén donar suport als joves a l’hora d’elaborar 

currículums, preparar-se per entrevistes de feina, etc... 

 - Assessoria d’educació: Actualment s’està treballant en l’obertura 

d’aquesta nova assessoria. Amb la que es pretén oferir a la persona jove 

uns assessorament en itineraris educatius i acompanyar-lo en el procés 

de tramitació d’estudis, formació, etc...  

 

- GARANTIA JUVENIL: 

Garantia juvenil és una iniciativa europea per fer front a l’atur juvenil. 

Aquesta iniciativa es materialitza amb la contractació d’un impulsor laboral 

que està ubicat a l’Oficina jove del Bages. Es pot apuntar a garantia juvenil 

qualsevol jove de 16 a 29 anys que no estigui estudiant ni treballant. 

 

- CARTA AJUTS 

Consisteix en un programa d’ajuts econòmics, de material o d’espais que les 

entitats juvenils o col�lectius de joves poden sol�licitar a la regidoria de 

joventut per tal de desenvolupar activitats. Per l’ajuda econòmica els 

projectes han de tenir una visió de ciutat o bé també s’inclouen actes 

especials de l’entitat, com un aniversari important, etc... es compta amb un 

pressupost de 2000 euros. Es pot consultar la informació a 

www.manresajove.cat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ÀNGELS DE NIT 

Aquest projecte es va iniciar el 2014, per tal de sensibilitzar la població 

juvenil sobre els riscos de consum d’alcohol, drogues als espais d’oci 

nocturn. Al llarg del 2016 es planteja continuar amb el projecte, ampliant la 

freqüència d’intervenció, a una sortida mensual en el cas de Manresa. De 

moment es compta amb els alumnes d’animació sociocultural que fan 

d’àngels de nit. 

 

- EQUIPAMENT JOAN AMADES/OFICINA JOVE DEL BAGES 

Des de la regidoria de joventut es vol dinamitzar l’espai Joan Amades amb 

activitats per joves, etc...Actualment hi ha algunes entitats juvenils que en  

fan ús com els Batrakes, l’associació Vintcatorze  i ESPLAC. La idea es que a 

la llarga acabi sent un espai per joves on s’hi realitzin activitats culturals, 

lúdiques, de formació, etc...amb l’objectiu de convertir-se en un espai 

referent pels joves de la ciutat.  

 

- PLA LOCAL DE JOVENTUT 

Al llarg del 2016 s’hauria de redactar el nou pla de joventut, que defineix 

les estratègies i accions a desenvolupar en els propers quatre anys (2017-

2021). I també avaluar el vigent. Al llarg del 2016 les accions que planteja 

el pla que s’haurien de desenvolupar van molt relacionades amb la 

promoció d’artistes joves, amb la creació d’una mostra d’art jove, la 

promoció d’artistes urbans, habilitar espais d’exposició a la ciutat per a 

joves, facilitar espais urbans per tal que els joves desenvolupin la seva 

creativitat, etc... 

- ACTIVITATS ESTIU MANRESA JOVE 

Consisteix en un programa d’ activitats de caire lúdic, artístic, etc... que es 

concentra durant els mesos d’estiu ( juny i juliol). Es compta amb la 

col�laboració d’entitats com volei 6, organitzant el torneig de vòlei platja, el 

CAE- Casal de joves la kampana programant diverses activitats i també 

també amb Manrusiònica. Aquest any com a novetat es vol incloure la 

batalla de Bandes dins la programació d’estiu.  

Es compta amb un pressupost de 10.000 euros. 



 

 

3. PLUJA IDEES ACTIVITATS ESTIU 

Des de l’ajuntament es proposa donar continuïtat al programa d’activitats 

d’estiu i es convida a les entitats i joves presents a fer propostes.  

Des de l’associació Vintcatorze s’informa que es va realitzar el buidatge de 

2000 enquestes que es van fer arribar a joves de batxillerats i cicles 

formatius per tal de recollir propostes d’activitats, etc... Algunes propostes 

d’activitats recollides a les enquestes van ser: 

 

-  cine fòrum 

- certaments de poesia 

- tallers varis ( dibuix, cuina, còmic, batuka...) 

- trobades d’entitats juvenils 

- concerts 

- passis de pel�lícules 

- discoteques per menors d’edat. 

- sortides en bicicleta 

- caminades 

- fer un sopar/ festa a l’equipament Joan Amades per donar-lo a conèixer. 

 

Cal dir que  des de fa alguns anys en la programació d’estiu de Manresa 

jove s’inclou el vòlei platja a la plaça Major i Manrusiònica. Aquest any si a 

tothom li sembla bé es continuaran programant aquestes activitats. També 

hi ha la proposta d’incloure el concert final de la batalla de bandes en el 

programa d’estiu i també d’incloure l’stalow fest. 

 

4. PRECS I PREGUNTES 

 

Espai Joan Amades 

S’exposa que es vol potenciar l’espai Joan Amades, i convertir-lo en un  

espai referencial per a la gent jove. Algunes entitats expressen que la 

llunyania del centre de la ciutat dificulta l’accés. Altres entitats comenten 

que si es fan activitats i es dinamitza es pot convertir en un bon espai per 

joves. 

 



 

 

 

Tots els presents coincideixen en que actualment  l’equipament és un espai 

molt poc conegut per a les persones joves i cal omplir-lo d’activitats. 

Festa major 

La majoria d’entitats són crítiques amb festa major i amb la manca 

d’activitats per gent jove. Davant aquest fet es proposa des de la regidoria 

de joventut, que es facin arribar propostes que es traspassaran al regidor 

de festes. 

La informació no arriba 

Altres membres presents expressen que la informació no arriba a les 

persones joves, que cal fer alguna cosa per ser més eficaços i eficients en la 

difusió de les activitats/ projectes que es desenvolupen des de Manresa 

jove. 

Cal crear vincle 

Cal buscar que la gent jove es vinculi als espais, a l’organització de les 

activitats, etc... 

Cal crear espais d’intercanvi entre els membres de les entitats juvenils i així 

entre tots i totes anar construint coses noves. 

 

5. ACORDS 

- s’acorda fer un grup de watts up amb tots els membres que han expressat 

que volen formar part del consell de joves, per tal de fer el seguiment de 

com estan els projectes. 

 

 

 

 

 


