
 
 

 

ACTA REUNIÓ CONSELL DE JOVES 30/04/2020 

Presideix el consell: Rosa Ma Ortega i Juncosa, regidora d’infància joventut i persones 

grans. 

Assistents: Mario Estrada en representació del grup municipal PSC, Irene Herbera 

representant del Punt Omnia de la Balconada,  Jordi Amerós  en representació  de la 

delegació d’alumnes de Manresa, Arnau Vila en representació del grup municipal  JXM, 

l’Anna Vila en representació de l’A.E. Cardenal Lluch i  Laura Gallardo , a títol 

individuals. 

Excusen la seva assistència: Hassan El Ghoulbzouri (representant del projecte 

Futbolnet de la fundació del Barça), Roc Gandia en representació del Jovent Republicà 

Bages, Denís Llussà, en representació del grup municipal ERC. 

Convidades: Rosa Pintó de l’entitat  Imagina’t,  Teresa Roig del CNL ,i  Maria 

Auxiliadora, voluntària Aj. St Vicenç Castellet. 

Secretària: Cristina Cano, coordinadora programa de joventut. 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació i valoració campanya contra la solitud: lemes, dibuixos,  

diplomes... 

2. Presentació accions voluntariat. 

3. Propostes de millora de cara a properes actuacions. 

4. Acords i resum. 

ACTA DE LA REUNIÓ 

1) PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE LA CAMPAYA CONTRA LA SOLITUD 

La regidora Rosa Ma Ortega dóna la benvinguda i agraeix a tothom l’esforç per 

connectar-se . Explica la campanya: Portes tancades, finestres i cors oberts, que es va 

presentar  a premsa el 29 d’abril, coincidint amb el dia europeu de les generacions. 

Comenta que tota la campanya té una mateixa línia d’imatge amb els dibuixos de la 

Marta Bitriu. La regidora reforça la importància de la imatge de la campanya, ja  que 

tots  els dibuixos tenen color, alegria i  els personatges estan en una posició activa 

davant la COVID 19. També posa de manifest que als dibuixos hi ha una persona 

jove/infant i una persona gran, per tal de representar la transversalitat de les accions i 

de la regidoria que representa ( infància, joventut i persones grans). 

Comenta que a tots els dibuixos hi ha la paraula: Suma-t’hi, que va ser una aportació 

del Mario i agraeix a totes les aportacions i el treball conjunt entre els dos consells, el 



 
 

de joves i el de la permanent de la gent gran. Amb la suma i l’aportació 

de tothom, s’ha pogut anar construint la campanya.  

 

A continuació es mostra en pantalla totes les accions de la campanya i la Rosa les va 

explicant ( veure document adjunt). 

 

2. PRESENTACIÓ POSSIBLES ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

 

• Voluntariat per la llengua 

A continuació la regidora dona pas a la Teresa Roig del CNL , que explica el programa 

de voluntariat per la llengua. La Teresa explica que el programa consisteix en la creació 

de parelles lingüístiques; un aprenent, que necessita practicar la llengua catalana i 

agafar seguretat per tal de parlar el català i un catalano/a -parlant que dedica una hora  

a la setmana a quedar amb aquest aprenent i practicar el català. Per tal de realitzar 

aquest voluntariat cal comprometre’s a un mínim de mínim  10 hores. La Teresa posa 

en valor la importància i enriquiment per part de totes les parts que participen en el 

projecte, degut a l’intercanvi cultural però també  el gran valor social del projecte. 

La Teresa informa que per apuntar-se a aquest voluntariat cal inscriure’s a través del 

web del CNL: o bé enviant un correu a la coordinadora del Bages que és ella mateixa: 

mtroig@cpnl.cat. 

La Laura, comenta que farà arribar la proposta als alumnes d’integració social a veure 

si alguns s’hi adhereixen. 

L’Anna del cardenal Lluch diu que també ho farà arribar a la seva entitat. 

La Rosa, reforça la idea de la Teresa afirmant que amb aquest intercanvi es crea un 

vincle important i que ambdues parts en treuen molts beneficis. 

La Irene, pregunta  a la Teresa que ella coneix persones immigrants que necessiten 

reforç de la llengua, però que probablement no estan fent cursos al CNL. 

La Teresa respon que aquest programa està adreçat a tothom, independentment si 

estàs inscrit o no al CNL, però que un dels requisits és que tinguin un mínim 

coneixement de la llengua. 

 

• Voluntariat trucades persones grans de St Vicenç de Castellet. 

 

Després d’aquesta primera experiència de voluntariat, la Rosa, dona pas a la Maria 

Auxiliadora. Ella explica que té 82 anys, que està jubilada i forma part del consell de 

gent gran del Consell Comarcal del Bages, ja que ella és de St Vicenç de Castellet. Posa 

de manifest que a partir de la crisis de la COVID19, s’ha fet encara mes evident que hi 

ha moltes persones grans soles. A través de serveis socials del seu poble es va activar 

un servei de voluntariat per tal de trucar a persones grans i interessar-se pel seu estat. 

No només de salut, si no també pel seu estat anímic. La Maria posa de manifest que la 

soledat acceptada és positiva, però la soledat no acceptada és com el “dimoni”, crea  



 
 

 

 

 

angoixa i situacions molt greus. Arrel d’aquestes trucades s’han descobert situacions 

molt crítiques. La Maria destaca la importància del voluntariat i de rebre aquestes 

trucades i comenta que si aquestes trucades son d’una persona jove pot causar un 

efecte molt positiu. 

La Laura comenta que ho farà arribar als integradors socials i que poden realitzar 

trucades o el que faci falta. Es concreta que la Laura farà arribar una llista  a la Cristina 

amb possibles joves interessats i que ho intentarem articular a través del voluntariat 

que s’està oferint des de serveis socials. 

 

 

• Experiència de videotrucades 

La Carme explica una iniciativa que va començar a fer amb un grup de conegudes de la 

piscina quan es va decretar l’estat d’alarma pel coronavirus. La Carme comenta que   

les persones grans tenen amics i amigues a part de família, i aquests dies no es poden 

trobar tots junts/es. A més a més les trucades telefòniques son un a un i no el permet 

parlar en grup. La Carme els va ensenyar a fer videotrucades entre elles, primer la 

Carme havia d’estar molt pendent, però les ultimes vegades ja ho sabien fer soles. La 

importància de la iniciativa és que les persones grans poden continuar mantenint les 

relacions d’amistat,  és un espai que comparteixen les coses que fan , i els serveix per 

mantenir l’alegria i trencar la monotonia del dia. És una forma de sentir-se 

acompanyades i no sentir-se tan soles. 

La Irene comenta que des de la Xarxa del Punt Omnia  han creat molts recursos i eines 

per tal d’explicar com funcionen les videotrucades, el watts app, etc.... La Irene ens ho 

compartirà  a través del correu electrònic. 

La Carme Pintó, comenta que es podran fer trucades de watts app amb un màxim de 8 

persones i aquest fet facilitarà que les reunions siguin més àmplies, ja que ara estava 

limitat a 4. 

La Irene, proposa  que es podria fer un vídeo o una infografia explicant la iniciativa de 

la Carme i els passos a seguir per fer videotrucades d’una forma senzilla, i així motivar 

a més persones a sumar-se a la iniciativa. La Irene, també posa de manifest que hi ha 

molt analfabetisme digital, i que no tothom té el perfil per poder assumir un repte com 

aquest. 

3.  PROPOSTES DE MILLORA 

La Rosa comenta que el paper que s’ha volgut donar a les persones joves a la 

campanya és més d’ajudar que no pas de rebre l’ajuda. Que des de la regidoria s’és  



 
 

 

molt conscient que hi ha joves molt vulnerables i que ja s’ha fet 

apropament amb creu Roja, espai jove, invulnerables en aquests sentit, però més 

enfocat als infants. Tot i que s’ha instat a participar als joves de PILS , de la Ludoteca i 

dels Casal de joves la kampana a participar al consell de joves però que les seves 

situacions personals fa que ho tinguin complicat per ara. 

La Rosa explica que s’ha parlat amb projectes d’infància en risc, per tal que cap infant 

es quedi sense felicitació d’aniversari. La Rosa anima al consell de joves a pensar 

accions de difusió, per tal que les iniciatives de la campanya arribin a tothom. Insta al 

consell a no limitar-se i a crear espais compartit entre generacions, que son espais més 

rics. 

L’Arnau comenta els problemes  dels joves del PTT, ja que no tenen accés a internet ni 

dispositius per tal de poder seguir les classes, que a Terrassa s’ha ofert tauletes  i 

connexions gratuïtes per tal de pal·liar aquest problema. 

La Irene comenta que s’hauria de fer xarxa entre els casals dels barris, etc... per 

presentar la campanya. 

La Cristina comenta que entre tots i totes podem aportar situacions de vulnerabilitat 

que detectem entre els i les joves que mantenim contacte i que entre tots i totes les 

compartim i així podem pensar accions conjuntes des del consell de joves. 

La Rosa comenta que aquesta campanya vol ser molt positiva i que tothom hi tingui un 

paper actiu i sobretot vol potenciar actituds actives davant la solitud, tal i com es 

manifesta en l’actitud dels dibuixos. Anima  que des del  consell de joves no hem de 

tenir por a equivocar-nos i que podem fer propostes emprenedores. 

4.  RESUM DE LA REUNIÓ I ACORDS 

Sense cap més comentari es tanca la sessió! Moltes gràcies per l’assistència! 

RESUM  

- S’explica la campanya: Portes tancades, finestres i cors oberts. 

- Es comparteixen propostes de voluntariat: Teresa Tort, Carme Pintó, Maria 

Auxiliadora. 

- Fem arribar a la Cristina persones joves que volen fer de voluntàries amb 

noms i cognoms. 

- Ens comprometem entre tots i totes a fer difusió de la campanya. 

- Pensem accions de futur que impliquin relacions Intergeneracionals. 

 


