ACTA REUNIÓ CONSELL DE JOVES 14/04/2020
Presideix el consell: Rosa Ma Ortega i Juncosa, regidora d’infància joventut i persones
grans..
Assistents: Mario Estrada (representant del grup municipal PSC), Denis Llussà (
representant del grup municipal ERC, membre de l’A.E. la Salut, membre de
l’Associació castellera Penjats del Campus), Guillem Farré i Anna Vila ( caps
d’Agrupament del A.E. Cardenal Lluch), Irene Herbera (representant del Punt Omnia de
la Balconada), Ferran Solé ( representant de l’Associació Stalow ),Gerard Laymon (
representant de l’Esplai Minuatx),Clara Llorenç ( representant del Gall Manresa i
monitora del Mijac de Crist Rei), Roc Gandia ( representant de JERC), Laura Gallardo ,
Laura Gómez Sandra Garcia, que actuen com a persones individuals que formen part
del consell.
Excusen la seva assistència: Hassan El Ghoulbzouri (representant del projecte
Futbolnet de la fundació del Barça), i Jordi Amerós (representant de la delegació
d’alumnes de Manresa)
ORDRE DEL DIA
1. Estat de la qüestió.
2. Valoració de les propostes online adreçades al jovent que s'estan oferint des de la
regidoria des que va començar el confinament.
3. Proposta de possibles actuacions a liderar des del Consell de Joves per tal de fer
front a la pandèmia i les conseqüències que se'n deriven i se'n derivaran.
4. Precs i preguntes.
ACTA DE LA REUNIÓ

1) ESTAT DE LA QÜESTIÓ
La regidora Rosa Ma Ortega dóna la benvinguda i agraeix a tothom l’esforç de poder-se
connectar. Recorda que estem vivint uns moments molt complicats però dona un
missatge esperançador donant ànims a tothom. Proposa que tothom es vagi
presentant i cadascú expliqui quina és la seva situació tan personal i també coma
representant d’entitat, si és el cas.
•

En Guillem comenta que per ell està sent un moment per dedicar-se a ell
mateix, ha estat un moment per poder parar. Cap membre de la seva família
està afectat i això el fa estar tranquil dins la situació d’emergència. Referent a
l’entitat al que forma part ( A.E. Cardenal Lluch), han anat mantenint activitat a
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través de les xarxes i han intentat fer propostes a les famílies per poder anar
mantenint el cau.
La Laura Gallardo, comenta que ha estat una època per dedicar-se a ella
mateixa. Ha estat un moment per conèixer millor als seus veïns. Ella està
estudiant integració social i forma part dels àngels de nit. Comenta que coneix
persones que han d’anar a treballar a centres o residències de persones grans i
ho estan passant molt malament, ja que se senten molt “agobiades”.
La Irene , comenta que a la Balconada s’està fent molta pinya entre els veïns i
veïnes. Des del barri s’ha organitzat un grup de suport mutu. També es
continua amb el projecte dels horts urbans. Pel que fa les persones joves que
assisteixen al punt Omnia s’ha perdut bastant el vincle, i es fa molt difícil fer
seguiment de com estan.
L’Anna, comenta que personalment se sent bé tot i la situació complicada.
Apunta que des de l’A.E. cardenal Lluch s’intentarà intensificar l’activitat a
partir del tercer trimestre adreçada als infants del seu cau.
En Mario, manifesta que ha intentat viure aquesta situació com una
oportunitat de coneixement i creixement persona. A nivell de joventuts
socialistes, s’està intentant continuar amb la màxima normalitat possible
organitzant trobades online i d’altres activitats.
La Laura Gómez, a nivell personal està bé i a nivell professional s’està
organitzant per fer nous projectes, ja que te força temps.
La Clara , a nivell personal està una mica preocupada per la incertesa a nivell de
la universitat i de com es desenvoluparà el curs. A nivell d’entitat que
representa (Mijac Crist Rei) han fet una revista pels infants, amb propostes
d’activitats... , la fan arribar a les famílies. També han fet un vídeo de
caramelles.
El Gerard, personalment de sent “agobiat” per tota la situació. A nivell d’entitat
han fet diverses activitats , una que ha funcionat molt bé, està relacionada
amb: “ Tu cara me suena”.
En Denís, valora positivament el fet de parar i emocionalment se sent animat,
tot i que està una mica preocupat per la incertesa amb els estudis, ja que des
de les universitats s’han donat unes directrius poc clares i cada universitat
actua diferent. Vol posar de manifest que les persones joves han estat molt
afectades laboralment, com sempre que hi ha una crisis.
El Roc, comenta que les universitats estan poc organitzades i no es troba una
solució unitària per a tothom. Comenta que ell viu en una residència i sovint
s’emporten persones mortes amb furgoneta i que aquesta situació està sent
molt dura personalment. En Roc fa la reflexió del “tema ecològic”, fent
referència a que el nivell de contaminació amb el temps que portem confinats
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ha baixat molt, i que això ens hauria de fer reflexionar com a societat sobre la
mobilitat i el nostre model de consum. A nivell del jovent republicà ( JERC), han
participat en campanyes de voluntariat repartint aliments i també han aprofitat
per fer formació i participar en conferències.
El Ferran, comenta que a nivell d’ entitat han hagut de suspendre molts actes.
Reivindica que hi ha molts companys artistes que estan amb situacions molt
complicades i precàries, sobretot les persones que organitzen o tenen negocis
amb participacions massives de gent. El Ferran ofereix la possibilitat d’ajudar
en l’edició de vídeos i crear material audiovisual, ja que aquests dies ho estan
fent des de l’entitat. Ja han publicat dos vídeos tintorials relacionats amb la
pràctica de l’skate. També comenta que estan realitzant el primer capítol d’una
sèrie documental

La regidora agraeix les aportacions de tothom i es dona pas al segon punt de l’ordre de
la reunió.

2) VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ONLINE ADREÇADES AL JOVENT
La Cristina explica que des que va començar el confinament la regidoria ha intentat
adaptar al màxim els serveis que normalment s’ofereixen de forma on-line.
Informa que es continuen oferint les assessories i els serveis que es feien
presencialment des de l’Oficina jove del Bages. També es comenta que cada
divendres es publiquen a la web www.manresajove.cat i a totes les xarxes socials
de Manresa Jove, les idees confi(ta)des, un recull de propostes que les persones
joves poden fer a casa durant el confinament. També explica que des del Casal de
joves la kampana es fa una programació més lúdica on line.
La regidora pregunta quants dels assistents coneixen aquests recursos i en un
principi cap assistent ho ha fet servir, i ho coneix, tot i que si que segueixen les
xarxes socials de Manresa Jove. Al final arribem a la conclusió que si que tenien la
informació per correu electrònic i que ho compartiran a les seves entitats
respectives.

3) PROPOSTA DE POSSIBLES ACTUACIONS A LIDERAR DES DEL CONSELL DE JOVES
La regidora introdueix l’article que els vem fer arribar anomenat “ La teva sort és la
nostre sort”, on parla de la soledat de les persones grans. La regidora comparteix la
idea que s’està treballant des de la regidoria d’infància , joventut i persones grans
en fer una Campanya entorn a la soledat. Aquesta soledat no només en les
persones grans si no també com a tema transversal que afecta a tothom. També
introdueix els suïcidis juvenils com a primera causa de mortaldat entre les persones

joves, i que en algunes ocasions és la conseqüència d’aquesta
sensació de sentir-se sol.

El Roc comenta , que des del seu ajuntament han fet trucades a les persones grans
per saber com estaven. Proposa que seria molt interessant que els i les joves
desenvolupessin aquesta tasca. Ell dóna importància a que aquestes trucades no
només vagin encaminades a ¡l seu estat de salut, si no també a quina situació
emocional es troben...i poder compartir una estona de conversa. Fer un
acompanyament més integral.
El Denís comenta que la gent gran està moltes hores davant el televisor amb molts
missatges alarmants i preocupants i això segur que afecta el seu estat d’ànim.
La Laura Gallardo, comenta que l’article és molt interessant i que té molta raó i
ofereix que pot proposar a les persones del cicle d’integració per realitzar aquestes
trucades.
La Cristina explica que serveis socials ha engegat un grup de voluntariat per
acompanyar a les persones més vulnerables. Es van posar en contacte amb la
regidoria de joventut per tal d’articular les entitats de lleure per fer aquestes
tasques d’ajuda. La regidoria va iniciar contactes amb els responsables de les
entitats de lleure , la llista generada es va fer arribar a serveis socials. L’Anna,
comenta que la responsable del voluntariat es va posar en contacte amb ells, però
que no els han activat. La Cristina ha demanat informació a la responsable del
voluntariat de com han anat aquestes accions, però no te retorn encara.
La regidora comenta que l’objectiu de la campanya que es vol engegar des de la
regidoria d’infància, joventut i persones grans és la coresponsabilitat d’uns vers els
altres i que ens ocupem uns dels altres, però especialment deles persones grans
que estan vivint situacions de soledat molt intenses. La crisis del COVID 19 ha posat
de manifest aquesta solitud, però això ja existia i continuarà existint.
La Cristina comenta que algunes accions que s’han plantejat en aquesta campanya
son:
- Enviar cartes, dibuixos, missatges a les residències de persones grans.
- Promoure les trucades.
La Rosa explica que ja s’ha començat treballar en la campanya i que la proposta es
que vagi il·lustrada amb els dibuixos de la Marta Bitriu.( es mostra a la pantalla). La
regidora demana l’ opinió i a tothom li sembla bé la il·lustració.
La regidora anima a que des del consell de joves es pensi amb el lema de la
campanya i que hi ha temps per enviar propostes fins el divendres dia 17 d’abril.
Algunes propostes que hem pensat des de la regidoria son:

-

Fem-nos companyia
Fem que no ens sentim sols i soles
No estiguis sol contra el virus actua
Covid 19: primer virus, soledat: segon virus.

4. PRECS I PREGUNTES
El Roc vol deixar de manifest que les activitats de lleure i cultura no es suspenguin, si
no que s’ajornin,, ja que és un col·lectiu molt perjudicat laboralment.
5. RESUM DE LA REUNIÓ I ACORDS
RESUM
-

-

Compartim com ens trobem i ens coneixem, és la primera trobada del
Consell.
Els assistents al Consell ajudaran a difondre les activitats proposades per la
regidoria durant el confinament.
S’engega la campanya sobre la solitud amb les il·lustracions de la Marta
Bitriu, entre tots els assistents pensem un lema. (propostes, com a màxim
el 17 d’abril)
Fem un grup de watts app per comunicar-nos i compartir.

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

