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Ajuntament Juvenil de Camprodon (Curs 2020/2021) 

ACTA 

Nom de la reunió: Ple de presentació de propostes 
 

Dia: 9 d’abril de 2021 Hora: de 11:10 a 12:10 PLE Nº 2 

Lloc:  Virtualment (JitsiMeet) 

Nom dels assistents:  
 Tots els i les representants de 5è i 6è de l’Escola Dr Robert i tot l’alumnat 1r, 2n , 3r i 4t d’ESO de l’Institut 

Germans Vila Riera de Camprodon, menys: Aina Vila, Eloi Hortet, Sergio Arcentales, Emma Costa, Anna 
Maria López, Joel Roca i Steven Parra. 

 Sra. Neus Bosch, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter del Consell Comarcal del Ripollès. 
 Sra. Berta Suñé, Regidora de joventut, serveis socials i geriàtric, festes, dona i convivència, i solidaritat de 

l’Ajuntament de Camprodon. 
 

Ordre del dia: 
 Benvinguda per part de la regidora de Joventut, la Sra. Berta Suñé. 
 Benvinguda per part de l’alcalde de l’Ajuntament Juvenil, el Sr Gerard Cervantes. 
 Exposició i debat de propostes de millora del municipi. 
 Exposició i debat de les propostes d’activitats per festa major. 

 
 
 
Desenvolupament de la reunió: 

 

Iniciem la reunió amb retard perquè hi ha un error de connexió amb el JitsiMeet per part tant de l’escola com de 

l’Institut i ens hem de connectar via el Meet de Google. Es crea nova sala a través del Meet i podem començar 

amb el ple.  

 

A l’inici de la sessió es disculpa també l’alumnat de 4t d’ESO perquè han tingut una xerrada inesperada i no poden 

assistir, ve com a representant en Jan Casas, i l’alumnat de 5è B està confinat i tampoc pot assistir a la sessió. 

 

La Sra. Berta Suñé es presenta i dona la benvinguda a les persones assistents. 

 

El Sr. Gerard Cervantes no pot donar també la benvinguda com a alcalde ja que està en la xerrada que ha sorgit 

d’imprevist, tot i això, es pot incorporar més tard al ple. 

 

S’inicia el ple amb la presentació de propostes de millora del municipi que la realitzen l’alumnat de 5è i 6è. Es 

presenten les següents propostes: 

 



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. 

 

 

 

 

Del llistat de propostes de carrers i places: 

 

En la primera proposta de posar bonys a les urbanitzacions, la Sra. Berta Suñé explica que ja n’han posat dos de 

nous i que miraran de posar-ne més.  Pel que fa la proposta de posar més deixalleries, comparteix amb els 

joves aquesta necessit 

at i també creu que n’hi ha poques. En el punt 5 d’arreglar les aceres i els desperfectes de la carretera els 

explica que s’estan arreglant algunes voreres de la torre del coll i de davant de l’esclat, pel que fa la carretera, 

el que depèn de l’Ajuntament s’intenta anar arreglant però no totes són municipals. 

 

Tot seguit es segueixen exposant més millores del municipi, les que fan referència als equipaments: 

 



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. 

 

Respecte a aquestes, es compromet a traspassar les demandes als regidors corresponents. 

 

Per últim, s’exposen un llistat de propostes que giren al voltant de l’skate parc: 

 

 

A aquí hi afegeixen que la nova ubicació de l’skate parc no els hi agrada pel terra, i afegeixen com a proposta 

arreglar el terra de l’skate parc, el de la nova ubicació perquè expliquen que no va bé per practicar l’skate.  

 

Es recullen les principals propostes en un formulari i es proposa que votin dues propostes cadascú, de la votació, 

en surten els següents resultats: 

 



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. 

 

 

- Posar deixalleries de piles, cd’s...: 2 vots 

- Aparcaments de bicicletes: 1 vot 

- Asfaltar el patí de 1r B: 3 vots 

- Més bancs de pícnic a la Mare de la Font: 2 vots 

- Trampolí a la piscina: 4 vots 

- Arreglar les cistelles de l’antiga zona de l’skate parc i posar-ne dues: 4 vots 

- Millorar l’espai per jugar a futbol (reixes a les porteries i menys fant): 4 vots 

- Posar més rampes a l’skate parc: 4 vots 

- Posar una reixa al costat del riu perquè no caiguin les pilotes (antiga zona skate parc): 5 vots 

- Arreglar el terra de l’skate parc: 3 vots 

 

Les millores relacionades tant amb l’skate parc, com el camp de futbol o la pista de jugar a bàsquet són les que 

han obtingut més vots. 

 

Seguidament, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, amb en Jordi Ferrer de portaveu, exposen les activitats que els hi 

agradaria fer per festa major: 

 



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. 

 

 

 

 

 



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

 

 

S’exposen les diferents propostes i hi ha debat amb l’Escape Room, es pregunta als joves i pensen en un Escape 

Room a l’aire lliure però ells pensen en un d’interior que estigui ben ambientat, es comenta que amb aquest 

preu es monta l’Escape Room però no està gaire ambientat, que no és com una sala pensada i muntada per fer 

un Escape Room. 

 

Tot seguit, es realitzen les votacions de les propostes d’activitats de festa major, els resultats són els següents: 

 

 

 

Els resultats de la votació són els que es mostren en el gràfic anterior. La festa Holy i el Làser Tag són les dues 

activitats que tenen més interès. 

 

Un cop finalitzades totes les votacions i verificant que no hi ha cap més propostes per part de les persones 

joves, se’ls explica la proposta de l’exposició de fotografia sobre “joves i confinament” que es vol realitzar en el 

marc de festa major. Es tracta d’una exposició fotogràfica on les persones joves puguin expressar què ha estat 



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. 

per ells i elles el confinament a través d’imatges. Se’ls explica que es vol començar a treballar en aquest 

aspecte la propera tarda jove que es realitzarà el proper 20 d’abril. 

 

Per últim, s’informa a tots els i les membres de l’Ajuntament Juvenil que avui divendres dia 9 d’abril, en Jordi 

Ferrer representarà a l’Ajuntament Juvenil en una petita entrevista a TVR. 

 

A les 12:10 es dona per tancat el ple. 

 


