
 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVES 

Dia: 12 de gener 2017 

Horari: 19 de la tarda 

Lloc: Oficina Jove del Bages 

Assistents:  

-  Anna Crespo, regidora de joventut. 

- Cristina Cano Fiter, secretaria del consell municipal de joves 

- Jordi Serra com a representant de la Demarcació de la Catalunya 

Central de Minyons escoltes i Guies St Jordi de Catalunya. 

- Ferran Tuneu, Batrakes  

- Clàudia, Mijac Sagrada Família. 

- Ferran Soler, Associació juvenil Stalow Manresa 

- Angel, Social Lovers 

- Bernat Deanta, Associació cultural Vintcatorze 

- Ivan Escorsell, Associació Vintcatorze 

- Núria Badia, Esplai Minuatx i Gall Manresa 

- Clara Cardona, esplai Minuatx i Gall Manresa 

- Denís LLusà, JERC Manresa 

- Caterina Armengol, Esplai Vic Remei 

- Alphonso Valdez. 

- Hafid Kharlesuach, Delegació d’alumnes de Manresa 

- Jordi Riera, Creu Roja Joventut 

- Marc Estiarte, Batrakes 

- Ignasi Perramon, MIJAC Sagrada Família, Gall Manresa. 

 

Disculpen l’assistència: Ainhize Irujo, Gemma Torras 

 

1. Roda de presentacions 

La regidora de joventut Anna Crespo fa una introducció, concretant 

que el motiu de la reunió és per tal d’elaborar la diagnosi del proper 

Pla Local de joventut 2018-2021. Explica que per tal d’elaborar la 

part de la diagnosi es compta amb la col�laboració de la Fundació 

Ferrer i guàrdia, a través d’una subvenció del Pla Jove de la diputació 

de Barcelona. 



 

2. Dinàmica  debat: les polítiques de joventut a 

Manresa 

S’inicia la dinàmica que consisteix en que cada participant expressa 

l’opinió a través d’uns pòsits les necessitats que detecten com a 

entitats juvenils es aspectes relacionats en les polítiques de 

joventut.( les conclusions s’exposaran al pla local de joventut) 

3. Breu explicació programació estiu 

S’exposa que aquest any es vol tornar a impulsar l’estiu jove, i es 

demana la participació als diferents col�lectius i entitats juvenils. 

S’acorda fer la comissió d’estiu jove, que es reunirà per tal de 

programar les activitats d’estiu. S’acorda convocar la reunió al llarg 

del proper més de febrer i serà convocada per l’ajuntament de 

Manresa. 

S’acorda fer un grup de watts up per tal de ser més operatiu a l’hora 

de parlar de les activitats d’estiu jove. Tothom que en vol formar part 

escriu el seu nom i telèfon en una graella. 

 

 

 


