
 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVES 

Dia: 9 de novembre 2017 

Horari: 19 de la tarda 

Lloc: Espai Jove Joan Amades 

Assistents:  

- Angel, Social Lovers 

- Ivan Escorsell, Associació Vintcatorze 

- Núria Badia, Esplai Minuatx i Gall Manresa 

- Clara Cardona, esplai Minuatx i Gall Manresa 

- Denís LLusà, JERC Manresa 

- Representant, JERC Manresa 

- Ignasi Perramon, MIJAC Sagrada Família, Gall Manresa. 

- Júlia de l’entitat Filigrana 

- Carmen de l’entitat Filigrana 

- Cristina Cano Fiter, secretaria del consell municipal de joves 

- Laura Perostes, tècnica de joventut Ajuntament de Manresa. 

 

Disculpen l’assistència: Ainhize Irujo del grup municipal PSC, representant 

Esplai Vic Remei, Clàudia Cardona de l’entitat MIJAC Sagrada Família, Jet de 

la cultura per bé comú, Marc Estiarte de l’entitat Batrakes, Anna crespo, 

regidora de joventut 

 

1. PRESENTACIÓ ACCIONS PLA LOCAL DE JVENTUT 

S’exposen les línies bàsiques a treballar en matèria de joventut per 

període 2018-2021 mitjançant un power point. S’adjunta power point 

i el pla local de joventut a l’acta. 

Les entitats fan palès la importància de tornar a crear la línia de 

subvencions a entitats. 

També destaquen la importància d’implicar les persones joves dels 

instituts al consell de joves.  

Es parla del preu del transport públic i es parla dels diferents 

descomptes que existeixen per a joves. 

Es proposa fer un Fòrum jove anual per avaluar el pla local i així anar 

avançant en la materialització del pla local de joventut 2018- 2021. 



 

 

 

 

També es proposa que l’Anònima sigui un espai per concerts. 

2. PROPOSTES I PROJECTES PER TREBALLAR AL MARC DEL 

CONSELL DE JOVES 

 

Es realitza una pluja d’idees de les activitats que volen realitzar les diverses 

entitats en el marc del consell de joves. 

Les propostes son: 

- Crear un espai de“ barraques” per festa major i que cada entitat 

juvenil tingui el seu espai. Es proposa que aquest espai sigui a la 

Plaça Gispert. 

- També es proposa fer una fira d’entitats juvenils una tarda  a la Plaça 

St Domènec. 

Es proposa que tothom faci traspàs a les seves entitats de les propostes i 

s’emplaça  ala següent reunió per parlar-ne. 

Propera sessió del consell de joves: 25 de gener de 2018 a les 19 de la 

tarda a l’Espai Jove Joan Amades. 

 


