
Si desitja fer alguna consideració o correcció sobre aquesta acta, li agrairíem que ho fes en el termini d’una 
setmana per tal que sigui inclosa en consideració. 

Ajuntament Juvenil de Camprodon 

ACTA 

Nom de la reunió: Ajuntament Juvenil de Camprodon 
 

Dia: 10 de juny 2016 Hora: 11.52 Junta de Govern Nº 1 

Lloc:  Ajuntament de Camprodon 

Nom dels assistents (entitats):  

 Xavier Rigat, Tercer Tinent d’Alcalde. Regidor de Governació, Nuclis, Desenvolupament rural, Mobilitat, 
Seguretat, Equipaments, Participació Ciutadana i Esports. 

 Patrícia, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter. 

 Laura, Tècnica de Joventut Comarcal. 

 Andrea  

 Leire 

 Luz 

 Pol 

 Neu 

 Jaume 

 Baldiri 

 Ariadna 

 Eloi (substitut alcalde) 

 Edna i Marc 
Núria i Joel. 

Ordre del dia: 

 Benvinguda de a càrrec del Sr. Xavier Rigat, Tercer Tinent d’Alcalde. Regidor de Governació, Nuclis, 
Desenvolupament rural, Mobilitat, Seguretat, Equipaments, Participació Ciutadana i Esports. 

  Validació de la darrera acta. 

 Breu explicació de les funcions i tasques de cada regidoria. 

  Cada alumne presenta la seva proposta de classe.  

 Votacions per triar la millor proposta. 

 Es comença a treballar la proposta. 
 
 

Desenvolupament de la reunió: 
 
Propostes: 

 Futbol bombolla (no es sap el preu)/per pròxim any 

 Gimcana relacionada amb la flama  

 Correfoc (no) 

 Torneig de futbolí (no) 

 Holi festival (1 €/bossa) 

 Grup musical per totes les edats (no) 

 Gimcana amb coca i xocolata 

 Teatre sobre la flama (no) 

 Historiador 

 Vídeo sobre la flama del Canigó (no) 
 
Gimcana:  

 Buscar una flama 

 Portar flames 
 

 



Si desitja fer alguna consideració o correcció sobre aquesta acta, li agrairíem que ho fes en el termini d’una 
setmana per tal que sigui inclosa en consideració. 

Holi festival:  

 Anar darrera la flama fins al pont. 

 600 grams 11 euros. 

 500 bosses de 100 grams- 550€. 

 Buscar espai. 

 1000 bosses de 100 grams- 787 euros. 

 600 bosses de 500 grams a 590 euros. 

 Finalment es tria: 400 bosses de 75 gr. 460€ 

 Fixar horari de repartir bosses. 

 Llocs: Mare de la font, descampat, skate park, pont nou. Lloc final:  Pont nou. 

 Horari: 16:00H-16:15H Donada de bosses 
             16:15H-17:15H  Festa Holi 

 Es donarà coca i xocolata. 80% coca amb gluten 20% sense gluten (Jaume i Pol). 

 Material: Altaveus, equip de música, taules, pols de colors, tanques, taules i presa de llum. També 
cartells per fer difusió. A la difusió important posar que es recomana portar roba blanca vella i olleres 
de sol.  

 Es queda el dia 23 dijous a les 15:00H a l’ajuntament.  

 Dilluns 13 de juny, la Neu i l’Andrea aniran a l’ajuntament a encarregar els pols de colors i a fer full per 
demanar el material a la brigada municipal. També, demanar segells.  Fer cartells de difusió 
(Andrea)Pol i Jaume s’encarrega d’encarregar les coques. Jaume i Baldiri s’encarreguen de la música. 
Andrea s’encarrega de cartells. 

 Es compren els pols a: holipower.com 
 
 

 
Votacions: Guanya el Holi Festival per majoria absoluta. 

 


