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Tel. 977 010 268
www.reus.cat/joventut
a/e: info.joventut@reus.cat

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
Caràcter: Ordinària
Data: 19 d’octubre de 2017
Hora: de 18:30 a 20.00 hores
Lloc: Casal de Joves la Palma
Hi assisteixen: Montserrat Flores, presidenta del Consell; Andrea Patiño en representació del
GM d’Ara Reus; Raquel Tamar Garcia, en representació del GM de Ciutadans; Nil Lamana com
a representant del GM d’ERC; Daniel Marcos, en representació del GM de PSC; Ayoub
Khammous, en representació de l’Associació Juvenil Agrupament Scout Jonathan Daniels. Com
a representant de la regidoria assisteix Dídac Aluja Mollar.
Excusen la seva presència:
Arnau Esteban en representació del GM de la CUP.
Actua com a secretària l’Anna Roig i Puig, tècnica de joventut.

Ordre del dia:
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2) Informació de la regidoria.
a) Nova Targeta Jove de Reus
b) Temàtica del Consell Municipal de Joves a Secundària 2018.
c) Subvencions per a entitats juvenils.
d) Nova web de joventut.
3) Informació de les associacions.
4) Informació de l’associació Jonathan Daniels.
5) Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta anterior del Consell Municipal de Joves del dia 19 d’abril de
2017.
2. Informació de la Regidoria de joventut
a. Nova Targeta Jove de Reus
S’exposa al Consell que demà es presentarà de forma pública la nova Targeta Jove de Reus.
Aquest canvi es deu principalment a la voluntat de millorar les prestacions que fins ara
s’oferien amb la Targeta Jove ‘‘vella’’. Com a principals novetats és un nou disseny, que s’ha
actualitzat i ampliat el nombre de botigues i serveis on es podran tenir descomptes amb la TJ,
s’ha creat els vals digitals promocionals que es gestionen des de la web www.joventutreus.cat,
i que la nova Targeta, seguirà essent gratuïta però s’haurà de renovar cada dos anys. Volem
que els joves la renovin cada dos anys per poder actualitzar les dades dels usuaris de la
Targeta Jove i així tenir un millor seguiment de l’ús que se’n fa de la Targeta.
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El sr. Daniel Marcos pregunta sobre quina promoció es farà de la nova TJ. Es respon que es
realitzarà una campanya de difusió a través de les xarxes socials, a través del circuït d’OPIs de
la ciutat, i s’enviarà un correu a tots els usuaris que actualment tenen la TJ vigent.

b. Temàtica del Consell Municipal de Joves a Secundària 2018.
La Regidora informa que ja s’ha decidit quin serà el tema que es treballarà de cara al Consell
Municipal de Joves a Secundària del proper any. El tema escollit és “Esports i vida saludable”.
No es pretén treballar el tema esport des d’una òptica d’esport reglat com a tal, sinó des d’un
punt de vista de la importància de la vida activa per poder tenir una vida saludable.

c. Subvencions per a entitats juvenils.
S’informa sobre la resolució de les subvencions de joventut que s’han atorgat aquest any.
També s’explica que cada vegada es presenten pitjor les peticions de subvencions. Falta
definició dels projectes i les justificacions també es presenten de forma poc correcte. Davant
d’això i la previsió que les properes subvencions s’hagin de presentar de forma telemàtica, ens
planteja la necessitat de fer una formació especifica i individualitzada si és necessari per evitar
possibles incorreccions de forma. Es realitzarà prèviament a la publicació de la propera
convocatòria de subvencions.
d. Nova web de joventut
Es presenta la nova web de joventut. www.joventutreus.cat. Aquest canvi es deu principalment
a la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies (xarxes, web responsive,…) i també
aprofitar i fer un disseny una mica més actual. El contingut serà pràcticament el mateix però
s’afegirà la gestió de la nova Targeta Jove i també la gestió dels bucs d’assaig.

3. Informació de les associacions
Es fa una ronda entre els representats de les entitats perquè expliquin quina és la seva situació
actual.

Cibercat.
L’associació actualment es troba ubicada al barri Fortuny. Els seus objectius és poder trencar
amb la bretxa digital i per tant, treballar no només amb joves sinó també amb gent gran. El
que busquen és que els i les joves puguin ser formadors per a gent gran o per a altres joves.
Es planteja la possibilitat de poder col·laborar de cara a un futur amb el projecte de parelles
TIC de l’Ajuntament.
6. Informació de l’associació Jonathan Daniels.
Ayoub Khammous explica que el van seleccionar com a jove per un llibre que s’està elaborant
des de Joventut de la Generalitat de Catalunya on es recullen experiències de joves que
participen en diferents camps. En el seu cas el van escollir com a participant a la feina que
realitza la seva associació vinculada al circ social.
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4. Precs i preguntes
Daniel Marcos planteja que caldria fer per aconseguir que hi hagués més representants de les
entitats al Consell Municipal de Joves. Es comenta que s’està treballant en aquesta línia, però
que és veritat que costa que les associacions participin al CMJ.

LA PRESIDENTA
Sra. Montserrat Flores Juanpere

LA SECRETARIA
Sra. Anna Roig Puig
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