ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVES
Dia: 20 de novembre 2018
Horari: 19 de la tarda
Lloc: Oficina Jove del Bages
Assistents:
-

Robert, Batrakes

-

Mònica, MIJAC Sagrada Família

-

Mònica, Esplai Vic Remei

-

Maria, Jovent republicà

-

Ivan, Associació 2014

-

Marc, Tarima

-

Denís, Jovent republicà

-

Hassan, àngels de nit

-

Guillem, A.E. Cardenal Lluch

-

Marc, A.E. Cardenal Lluch

-

Ernest, A.E. Caval BBernat

-

Eva, A. E. Cavall Bernat

-

Pol , A. E. Cavall Bernat

-

Laura , Tècnica de joventut Ajuntament

-

Cristina , secretària del consell de joves

-

Anna Crespo: regidora de joventut de l’Ajuntament de Manresa

1. Pla Local de joventut
S’explica a través d’un power point, la situació del pla local de joventut,
concretament els eixos i les accions que s’han anat desenvolupant al
llarg d’aquest 2018. Es proposa realitzar una dinàmica on per grups es
distribueixen unes fotocopies on s’explica de cada acció els seguiment i
els resultats obtinguts. Cada grup ha de valorar-ho i llavors ho posem en
comú. A continuació es fa un recull de les propostes:
-

Fer més publicitat de l’assessorament a les entitats, ja que no es
coneix.

-

Informar a les entitats a través d’un pòster dels tràmits que cal
seguir quan es vol fer un acte a la via púbica o bé sollicitar un

equipament. Aquest pòster es pot distribuir i que les
entitats s’ho pengin a la seva seu.
-

Fer cinema gratuït a espais municipals.

-

Comunicació: fer visible la web, fer sollicituds a través de la web
de Manresa jove per tal de fer-la més visible, difondre el canal
Manresa Jove a través de les xarxes socials de les entitats, fer
sortir les activitats com “sponsored” a les xarxes socials, no crear
grups de watts app amb molta gent.

-

Promoure més cases d’ofici però amb altres professions.

-

Assessoria d’ocupació ( continuïtat)

-

Incrementar el punt al pati, ja que arriba molt a les persones
joves.

-

Tornar a recuperar la batalla de bandes

-

El casal de Joves la Kampana’ té la imatge d’estar enfocat a jove
immigrants.

-

Es proposa fer newsletters i que es faci arribar a la gent jove de la
ciutat, no només a les entitats.

-

Caldria recuperar les subvencions a les entitats juvenils, ja que
amb la carta d’ajuts no n’hi ha prou.

-

Es proposa recuperar la batalla de bandes i que sigui un projecte
propi del consell de joves.

-

Es proposa que hi ha gi més murs lliures a la ciutat i que es faci
més publicitat.

-

Es proposa que es faci més difusió de les pellícules de cine club.

-

Transport: no existeix una targeta de

bus municipal amb

descomptes, més enllà de la T-16. Caldria potenciar formes més
pràctiques de pagament de l’autobús, com per exemple poder
pagar depenent del nombre de parades que fas., i que es pugui fer
a través del telèfon mòbil.
Com a conclusió, les entitats coincideixen que es fan moltes coses, però que
és difícil que les persones joves ho coneguin.
També es fa la reflexió que les persones joves estan desconnectades de les
administracions públiques que caldria promoure polítiques per tal d’apropar
les administracions a les persones joves.

2. Reflexions entorn del Consell de joves
Es proposa que el consell sigui un espai de vincle entre l’administració
pública i les persones joves.
També es proposa que la freqüència de les trobades s’anirà determinant en
funció de les necessitats, però es veu bé fer un consell a inici de curs i un
altre a final de tancament.
També es proposa que el consell tingui una identitat pròpia i que els i les
joves de Manresa ho haurien d’associar a l’organització d’alguns actes en
concret.
Es proposa realitzar una altre trobada del consell de joves el mes de març
del 2019 i en aquesta trobada realitzar uns 15 minuts d’intercanvi
d’informació i després fer un debat d’alguna temàtica en concret que entre
tots i totes podem escollir.

