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Ajuntament Juvenil de Camprodon (Curs 2020/2021) 

ACTA 

Nom de la reunió: Ple final de mandat 
 

Dia: 28 de maig de 2021 Hora: de 11:10 a 12:10 PLE Nº 3 

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, excepte: Leo Ledesma, Sergio Arcentales i Emma Costa. 
 Sra. Berta Suñé, Regidora de joventut, serveis socials i geriàtric, festes, dona i convivència, i solidaritat de 

l’Ajuntament de Camprodon. 
 Sra. Neus Bosch, Tècnica de Joventut Compartida de la Vall del Ter del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Ordre del dia: 
 Benvinguda 
 Presentació d’activitats de festa major 
 Presentació d’activitats de millora del municipi 
 Comiat 

 
 
 
Desenvolupament de la reunió: 

 

S’inicia la sessió plenària donant la benvinguda a totes les persones assistents. 

 

A l’inici del ple els joves tenen algunes preguntes com saber per què s’obre tant tard la piscina i per què l’skate 

parc a vegades se’l troben tancat. La sra. Berta Suñé els respon que la piscina s’obre més tard perquè si obren 

abans que s’acabi el curs no hi va ningú i s’anota que han trobat tancat l’skate parc per comentar-ho amb la 

policia local. 

 

Tot seguit es comença a parlar de festa major. La Berta els explica que totes les activitats s’han programat perquè 

finalitzin com a màxim a les 22h. Més tard d’aquesta hora no es programaran actes.  

 

Les activitats que tenen programades realitzar per festa major són: escape room que es farà el dissabte al matí i 

una estructura d’inflables on s’han de superar obstacles. 

 

Se’ls explica que la festa Holy presenta la dificultat que només es poden barrejar petits grups, és per això que els 

hi proposa canviar-la per un concert a la nit el mes de juliol o agost. 
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Per altra banda, s’explica que l’activitat de Paintball presenta la dificultat que s’han de desinfectar els monos 

cada vegada i això la fa més complicada de dur a terme. Els hi proposa fer un Làser Tag una nit de juliol o agost. 

 

Les i els joves accepten les dues propostes de canvis. 

 

Tot seguit es comença a parlar de les millores del municipi. 

 

En Samuel López, com a regidor d’esports i equipaments presenta les diferents propostes. Respecte a aquestes, 

es reben les següents respostes: 

 

- Posar un trampolí a la piscina: no és viable. És un element perillós i es descarta. 

- Pista de bàsquet a l’antiga zona de l’skate parc: la Berta els hi explica que es farà, a allà faran 

una pista de bàsquet. En Jan Casas acompanyarà un dia a la Berta per veure l’espai i com es pot 

distribuir.  

Se’ls proposa posar un mur en aquest espai que pugui ser utilitzat per fer-hi algun grafiti. Els i 

les joves no ho veuen clar perquè pensen que no es respectarà el mur i tothom hi farà guixades. 

- Millores a l’actual skate parc: es canviarà el terra perquè vagi millor per les rodes, i es mirarà si 

s’hi pot afegir alguna rampa, si per pressupost arribés. 

- Millores espai de futbol: la Berta comenta que s’ho miraran a veure si poden afegir alguna 

reixa. 

 

S’acorda que el que segur que es farà és la pista de bàsquet i canviar el terra de l’skate parc. Amb això segurament 

s’haurà gastat el pressupost, però si en quedés, es tindran en compte les altres millores. 

 

Per acabar, s’agraeix a totes i tots els membres de l’ajuntament juvenil haver participat en aquest projecte, i es 

dona per finalitzat el projecte aquest curs 2020-2021. 

 

 A les 11:55 es dona per tancat el ple. 

 


