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Ajuntament Juvenil de Camprodon 

ACTA 

Nom de la reunió: Primera Junta de Govern de l’ Ajuntament Juvenil de Camprodon 

Dia: 19 de gener de 2018 Hora: de 12 h a 13 h Junta de Govern Nº 1 

Lloc:  Ajuntament de Camprodon 

Nom dels assistents (entitats):  
 Tots els i les representatnts de 5è i 6è de Primària de l’Escola Doctor Robert i tots els i les representants 

de 1r A, 1r B, 2n, 3r d’ESO del Institut Germans Vila Riera. 
 Sra. Esther Rengel Rodes, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter. 
 

Ordre del dia: 
 Repartiment de les diferents Regidories de l’Ajuntament Juvenil. 
 Breu explicació i resolució de dubtes entorn les diferents regidories. 
 Recollida de correus electrònics de contacte. 
 Explicació de tasques entorn el pressupost otorgat a l’Ajuntament Juvenil. 
 Plantejament de les primeres propostes que puguin sorgir a nivell general. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
Breu benvinguda per part de la Tècnica Compartida de Joventut de la Vall del Ter. 
 
En primer lloc, es procedeix al repartiment de les diferents regidories de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon i, 
tot seguit, es resolen alguns dubtes que han anat sorgint entorn a casascuna d’elles. 
 
Pere Batlle: Regidor de Mobilitat; 
Ares Vilanova: Regidora de Governació; 
Martí Picotti: Regidor de Turisme i Promoció Econòmica; 
Gerard Cervantes i Xavier àvila: Regidors d’Hisenda; 
Maika Molas i Abba Ricart: Regidores de Cultura, Festes i Joventut; 
Henry Bentsen: Regidor de Nuclis; 
Oriol Orta: Regidor d’Esports; 
Karen Danés: Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat; 
Sergi Cedan: Regidor d’Ensenyament i Benestar Social; 
Joan Verdaguer: Regidor d’Urbanisme. 
 
En un quadre, cada participant l’Ajuntament Juvenil apunta el seu correu de contacte i, tanmateix,  se’ls ha 
facilitat un full amb els correus dels Regidors de l’Ajuntament de Camprodon que, actualment, desenvolupen 
les tasques que ells/es hauran d’assumir dins l’Ajuntament Juvenil. 
De cara a la 2ª Junta de Govern ‒que tindrà lloc el pròxim divendres 16 de febrer a les 12 h‒, cadascun dels i les 
joves pren la responsabilitat de contactar amb el regidor corresponent per a poder informar-se millor de les 
tasques que comporta la seva regidoria. 
 
Posteriorment, es fa una breu explicació de les accions que s’hauran de dur a terme durant el mandat que se’ls 
ha encomanat i es procedeix a fer les primeres propostes, que es detallen a continuació: 
 

 Possibles propostes entorn el municipi de Camprodon: Posar llums a l’Skate Park (ja que quan es fa 
fosc no s’hi pot estar); acabar d’instalar fibra optica a tot Camprodon; posar xarxes o balles a l’Skate 
Park  i, en general, millorar-lo ‒perquè s’enten com el punt més important de trobada per als i les 
joves, no només de Camprodon, sinó de tota la vall‒; renovació material del pavelló nou (com els 
matalassos que es consideren vells i en mal estat); posar més escombreries pel poble (ja que aquesta 
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la conceven com una necessitat i demanada de tota la població); i per últim, ampiar les boreres 
d’alguns carrers (com el de devant de l’Esclat, perquè molta genta gran es veu obligada a canviar de 
borera o a caminar pel carrer). 

 
 Possibles propostes entorn la Festa Major de Camprodon: Busos de Camprodon a Sant Joan de les 

Abadesses tots els dies del Festival Clownia; fer dos festes de l’espuma (una pels grans i una pels petits 
per evitar fer fora els més menuts quan arriben els i les joves); més propostes per la gent gran durant 
la Festa Major (ja que s’han sentit comentaris de que només es fan sardanes). 

 
 
  
 
 
Pendents: 
 
Per a la propera Junta de Govern, cada jove regidor/a de l’Ajuntament Juvenil contactarà amb el seu respectiu 
regidor/a de l’Ajuntament de Camprodon per informar-se de la seva regidoria. També demanarà i consultarà 
possibles propostes a la seva classe, per tal d’escoltar la veu de tots els joves dels cursos participants i poder 
presentar noves idees. També pensarà totes les millores que es poden treballar des de la seva regidoria en 
concret. 
 


