
Ajuntament Juvenil de Camprodon 

ACTA 

Nom de la reunió: Ajuntament Juvenil de Camprodon 
 

Dia: 25 de novembre 2016 Hora: 11.30 a 13h Nº reunió: 4 

Lloc:  Ajuntament de Camprodon 
Nom dels assistents (entitats):  

• Eloi Monturiol 
• Henry bentsen 
• Leire Valverde 
• Carlota Felipe 
• Vanessa acuña (substituta) 
• Jaume Sole 
• Joan Oflot 
• Pol Buixaxes 
• Joel roca 
• Núria Cabana  
• Edna Rodríguez 
• Marc Corcoy 
• Sra. Patrícia Rodriguez, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter. 

S’excusen per malaltia: Luz i Andrea. 

Ordre del dia: 
• Validació de l’acta anterior. 
• Proposta d’un model d’acta 
• Blog 
• Propostes d’activitats 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
Es valida l’acta anterior. 
Ens conviden a assistir a l’acte de l’Ajuntament contra la violència masclista. 
El blog queda posposat per a la següent junta de govern per manca de temps. 
Es posen en comú les propostes treballades a les aules. 
 
Activitats d’infraestructures: 

• Papereres (5è) 
• Semàfors en llocs estratègics (5è) 
• Goteres del pavelló (5è) 
• Ludoteca (5è) 
• Zones de pícnic (5è) 
•  ampliar la biblioteca (5è) 
• piscina coberta (4t ESO) 
• pista de basquet (4t ESO) 
• circuit de moto cross (4t ESO) 
• local per jovent (4t ESO) 
• poder disposar d’una tarja per poder anar a jugar a futbol al pavelló nou (4t ESO) 
• arreglar el pàrquing de la vora del bus 
• millorar el wifi de Camprodon (6è) 

 

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. 



• una pista nova, descoberta, amb el terra de goma (6è) 
• Arreglar la pista d’skate (6è) 
• Arreglar la pista de futbol de l’skate parc i posar-hi una reixa al costat del riu perquè les 

pilotes no es colin (3r d’ESO) 
• arreglar el pàrquing davant de la TEISA (4t ESO) 
• Fer un camp de futbol a la Mare de la Font (4t ESO) 
 

Propostes d’activitats: 
 

• promocionar i fomentar un circuit turístic per Camprodon (3r d’ESO) 
• Propostes per a la festa major: DJ, torneig de bàsquet i/o futbol, futbol bombolla, cursa 

d’obstacles, organitzar un paint ball (3r d’ESO).  
• Demanda per repetir l’Encomarca’t o Diada del Jovent (4t d’ESO). 
• Organitzar jocs de nit (6è) 
• Fer inscripcions a la Festa Major per equips i donar una targeta. L’equip que assisteixi a més 

activitats de la Festa major, tindrà un premi (4t d’ESO). 
• Canviar el recorregut de la cursa de cap d’any (5è) 
• Baixada del riu (5è) 

 
La propera reunió es realitzarà el 16 de desembre de 2016 de les 11.40h a les 13h. Serà ple i es 
realitzarà a la sala de plens de l’Ajuntament. 
L’Alcalde Juvenil haurà de fer una benvinguda, presentació i donarà la paraula als i les regidors/es i 
assistents. 

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. 


