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Ajuntament Juvenil de Camprodon 

ACTA 

Nom de la reunió: Ajuntament Juvenil de Camprodon 
 

Dia: 04 de maig del 2017 Hora: 11.30 a 13h Junta de Govern Nº 6 

Lloc:  Ajuntament de Camprodon 

Nom dels assistents (entitats):  Eloi, Henry, Carlota, Joel, Marc, Jana, Edna, Idaira, Joan, Pol, Jaume, 
Luz, Andrea i Leire. 

Ordre del dia: 

 Validació de l’acta anterior.  

 Es defineixen de nou les activitats i s’acorda que s’enfocaran només en una, en el futbol 
bombolla; ja que sembla que la Infecció Zombie és una proposta que no acaba d’estar del tot 
definida. 

 Parlar de les activitats: Dia, hora, lloc i espai on es portaran a terme. 

 Organització per comissions de treball. 

 Es parla de com gestionarem la gent que vulgui participar i com organitzarem els equips. 

 Es contacta amb una empresa per a què ens enviï un pressupost. 

 Es parla del premi que obtindrà el grup guanyador. 
 
 

Desenvolupament de la reunió: 

 Es parla entre tots i totes sobre quin creuen que seria el millor dia per a desenvolupar 
l’activitat. Tenint en compte que el Clownia es celebra el dia 22 de juny al vespre consideren 
que el dia 23 no hi hauria participació i el 24 tampoc ja que és Sant Joan. Per tant, acorden 
que el millor dia tant per a ells i elles que ho hauran d’organitzar com per als participants, és 
el dia 22 de juny a la tarda (de 16:00h a 20:00h aproximadament). 
 

 Es valora en quin espai s’hauria de portar a terme l’activitat, tothom està d’acord en que 
s’hauria de portat a terme en un camp de futbol i hi ha un petit debat sobre si aquest ha de 
ser el petit o el gran. Finalment, es decideix que s’hauria de fer en el petit ja que el gran no 
donaria tant joc i tenint en compte que els jugadors porten la bombolla al damunt, els faria 
cansar molt. 
 

 Es decideix que es faran inscripcions que es podran trobar a l’Institut, a l’Escola, al Pavelló, a 
l’Oficina de Turisme i a l’Ajuntament. Aquestes es podran retornar completades a l’Oficina de 
Turisme i a l’Ajuntament fins al 17 de juny. D’aquesta manera la Comissió de Treball de 
Partits tindrà el temps necessari per a fer la relació d’equips per edats/horaris/classificacions. 
S’acorda que els equips hauran de ser de 5 a 8 participants. Estem esperant de rebre el 
pressupost per a decidir el nombre de persones que composaran els equips. 
 

 Establim unes Comissions de Treball amb els alumnes més grans: 
 
Inscripcions: Leire i Luz. 
Cartells i difusió de l’activitat: Joan, Pol i Jaume. 
Relació d’equips i partits: Eloi i Henry. 
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 Finalment, es va parlar de com hauria de ser el premi. En funció del que costin les bombolles 
decidirem el premi. Les idees que van sortir van ser les següents: 

o Sopar. 
o Abonament piscina. 
o Lot de productes. 

 
 

 


