
 
 

 

ACTA TROBADA CONSELL DE JOVES 12/11/2020 

Assistents: Mario Estrada en representació del grup municipal PSC, Sandra, a títol 

individual, Hassan El Ghoulbzouri, representant del projecte Futbolnet de la fundació 

del Barça, Laura Gallardo, a títol individual i com a representant dels àngels de nit, 

Guillem   del A.E Cardenal Lluch, Laura Oliva a títol individual. 

Excusen la seva assistència: Denís Llussà en representació del grup municipal ERC i Roc 

Gandia , representant de les joventuts republicanes. 

Secretària: Cristina Cano, coordinadora programa de joventut. 

Presideix el consell: Rosa M. Ortega, regidora delegada d’infància joventut i persones 

grans. 

ORDRE DEL DIA 

1. Escrit Covid i joves 

2. Assessoria emocional Oficina Jove del Bages 

3. Necessitats  detectades dins el col·lectiu jove. 

4. Proposta gravació cançó. 

ACTA DE LA REUNIÓ 

Abans d’iniciar l’orde del dia fem una roda de presentacions i donem la benvinguda a 

la Laura Oliva, que ha sol·licitat formar part del consell de joves.  

Posteriorment, es demana per part de la regidora Rosa Ma Ortega un canvi d’ordre del 

dia. 

1. Escrit COVID i joves 

La Cristina exposa que s’han rebut dos escrits referents a com les persones joves han 

viscut i viuen la situació generada pel COVID 19. 

La Sandra proposa crear un drive compartit on s’incorporin tots els escrits i que entre 

tots i totes els modifiquem. La Cristina es compromet a fer-ho. 

La Sandra proposa que quan tothom hagi llegit els escrits, fer una pluja d’idees dels 

aspectes a destacar. 

La Laura Oliva demana que li expliquin en què consistia aquest escrit i  la Laura 

Gallardo comenta que es tractava de fer un escrit sobre la criminalització de les 

persones joves durant la COVID, on cada representant d’entitat recollís les propostes 

de la seva entitat i llavors posar-ho en comú, en un únic escrit. La idea era fer una 



 
 

presentació a premsa d’aquest escrit i aprofitar per presentar el consell 

de joves a la ciutat, ja que és un espai poc conegut. 

2. Assessoria emocional 

S’explica la proposta d’obrir una assessoria emocional en el marc de l’oficina jove del 

Bages adreçada a persones joves.  

La Laura proposa que a part de ser una assessoria individualitzada  seria interessant fer 

grups de recolzament , on les persones joves poguessin compartir entre elles. 

La Sandra comenta que els grups de recolzament s’haurien de fer després de 

l’assessoria individualitzada i agrupar les persones a partir de les diverses necessitats. 

A tothom li sembla bé poder obrir aquesta nova assessoria a l’OJB i consideren que pot 

ser un espai molt útil, ja que hi ha molta gent que ho està passant malament.  

3. Necessitats detectades dins el col·lectiu jove. 

El Hassan afirma que la gent jove el que més ha trobat a faltar és oci, socialització, 

esport, etc....espais per poder-se relaxar. La Sandra i la Laura Oliva comparteixen que 

durant la joventut és un moment molt important per les relacions socials, i que aquest 

temps de COVID, tot això ha quedat reduït o bé anul·lat. 

La Sandra  proposa crear un espai virtual on les persones joves pugin penjar classes 

virtuals a partir dels interessos que tinguin i que els altres joves els puguin visualitzar. 

És a dir crear un espai de trobada on-line que et permeti la socialització. 

La regidora Rosa Ma Ortega comenta la importància d’aquests espais de trobada, com 

el consell de joves , que permeten connectar idees. La creativitat s’activa amb la 

creativitat. La Rosa, demana als participants al consell, si se’ls acudeix alguna idea 

brillant perquè hi participin més joves. 

La Laura Oliva comenta que és important la visualització externa del consell. Proposa 

que seria interessant fer una enquesta col·laborat iva del consell de joves, per saber 

què s’espera d’aquest espai. 

Tornant a enllaçar amb la proposta de la Sandra, la Cristina comenta que des de la 

regidoria ens estàvem plantejant fer una cosa similar per la propera programació de 

Manresa Jove. La idea seria fer una crida  a que les persones joves comparteixin 

activitats que saben fer i que ells mateixos fossin els encarregats de fer de talleristes. 

La Sandra comenta que primer es pot fer aquesta proposta per captar-los i a posteriori 

convidar-los a participar d’un espai més obert on line. 

 



 
 

 

4. Proposta gravació cançó. 

La regidora Rosa M Ortega dona les gràcies a les persones que van participar a l’1 

d’octubre. Va ser un acte Inter generacional que va aglutinar persones de totes les 

edats. Per poder continuar amb l’esperit de l’1 d’octubre ens va semblar que podríem 

enregistrar la cançó que es va composar per l’acte i fer una felicitació de Nadal. La 

Rosa posa en valor la importància de poder compartir projectes conjunts entre el 

consell de joves i el consell de la gent gran, i un projecte podria ser l’enregistrament 

d’aquesta cançó. 

La Sandra veu positiu fer una felicitació de Nadal conjunta, i la Laura Gallardo també. 

La regidora considera que és important poder treure suc d’aquesta cançó i que la 

comunitat en pugui treure el màxim rendiment possible, és un encàrrec únic , especial 

i que no caduca. 

El Hassan proposa fer un vídeo clip. 

La Sandra proposa primer fer difusió de la lletra i que cadascú es gravi cantant aquesta 

cançó dins el seu grup. Després es pot rebre tots aquests vídeos i fer un vídeo clip 

d’aquesta cançó. 

La Laura Gallardo, proposa fer un vídeo virtual ( tipus escriurem), amb imatges de les 

persones integrants dels dos consells. 

La Rosa pregunta si els va agradar el dia 1 d’octubre, i tothom que en va formar part o 

el va visualitzar  coincideix que va ser molt emotiu. A la Laura Gallardo li va sorprendre 

el que deien les persones grans de les persones joves, en el sentit que les persones 

grans enviaven missatges molt motivadors. 

La Rosa comenta una anècdota  d’una persona gran que li va comentar que mai 

s’hauria imaginat que el pitjor de la vellesa és la solitud. Des d’aquell moment la 

regidora comenta que és més conscient de la problemàtica de la vellesa. 

La regidora verbalitza que l’objectiu d’organitzar aquests actes és posar en contactes 

persones i que això els permetin fer canvis en la perspectiva i forma de mirar-se les 

coses.” Fer el clic”. 

La Laura Gallardo comenta que serà interessant fer un consell de joves i consell de la 

gent gran de forma conjunta. 

El Hassan proposa que seria interessant que altres joves que no formen part del 

consell també puguin participar de la felicitació. 



 
 

 

 

 

 

5. RESUM DE LA REUNIÓ I ACORDS 

 

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

RESUM  

- Es proposa crear un drive compartit que tothom hi tingui accés i entre tots i 

totes anar creant aquest text. La Cristina fa arribar el drive compartit. 

- Es proposa crear una programació creada per les pròpies persones joves. 

- Es proposa fer un consell conjunt : persones grans i persones joves. 

- Es proposa participar com a consell de joves en l’enregistrament de la 

cançó. 

 


