Ajuntament Juvenil de Camprodon (Curs 2021/2022)

ACTA
Nom de la reunió: Ple de presentació de propostes
Dia: 11 de març de 2022

Hora: 10:25 a 11:10

TROBADA Nº 7

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon
Nom dels assistents:





Tots els i les representants de 5è i 6è de Primària l’Escola Doctor Robert i tots els i les representants de
1r, 2n , 3r i 4t d’ESO de l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon, excepte la Laia Collboni i en Raynier
Paulino.
Sr. Xavier Guitart, Alcalde de Camprodon
Sra. Maria Casadesús, Regidora de Joventut 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 per part de l’Alcalde Juvenil, el sr. Albert Verdaguer.
Presentació de les propostes de millora del municipi.
Presentació de les propostes de festa major.
Debat final.
Tancament

Desenvolupament de la reunió:
Abans d’iniciar el ple de presentació de propostes, s’aprofita que hi ha la presència de gairebé tots els membres
juntament amb la regidora i l’alcalde per fer una fotografia d’equip.
Tot seguit, s’inicia el ple de presentació de propostes. Inicia la sessió l’Albert Verdaguer com a alcalde juvenil
donant la benvinguda a tothom. Tot seguit, els diferents regidors comencen a presentar les propostes:
PRIMERA PROPOSTA:
-

Piscina de Font Rubí oberta per a tothom (presenta Pere Batlle)

A aquesta proposta, la regidora els explica que la piscina de Rubí és de propietat privada, pertany a la
comunitats de veïns. Tot i això, aquest any, l’ajuntament està en contacte amb la comunitat i han arribat a un
acord perquè aquest estiu hi pugui accedir tothom.
SEGONA PROPOSTA:
-

Posar una xarxa a la zona de l’skate parc, al costat del riu (presetna Marc Blanch)

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.

En aquest punt, que ja havia sortit en altres edicions de l’Ajuntament Juvenil, se’ls hi comenta que busquin
proposta i pressupost del que costaria fer-ho.
TERCERA PROPOSTA:
-

Arreglar les goteres del pavelló nou

-

Arreglar les finestres del pavelló vell

-

Fer una pista coberta

A aquí, l’alcalde els explica que les goteres del pavelló nou ja estan arreglades. Respecte a les finestres del pavelló
vell, se’ls explica que aquest no és de titularitat municipal, pertany al casal camprodoní, per tant, qualsevol
actuació sempre costa més i ara mateix l’entitat té poc pressupost.
A la proposta d’una pista coberta, no es veu viable.
QUARTA PROPOSTA:
-

Pista de l’escola sempre oberta

Actualment la pista de l’escola obre els divendres a la tarda i tot el dissabte i diumenge. L’alcalde explica que
aquesta proposta ja ho estan treballant amb l’escola de poder obrir-la de dilluns a dijous, però de moment no hi
ha hagut acord. Proposa a les persones de l’escola que parlin amb l’equip directiu per tal de manifestar-los-hi la
proposta i exposar els motius. Des de l’Ajuntament s’ha proposat a l’escola poder obrir cada tarda de 17h a 20h.
CINQUENA PROPOSTA
-

Poder utilitzar el pavelló vell per jugar a futbol.

-

Pista de tennis sempre oberta.

-

Fer un torneig de futbol sala a l’hivern.

A aquí ha respost també l’alcalde. Respecte a utilitzar el pavelló vell, es recorda que no és municipal i que és
difícil tenir-lo obert perquè hi poden haver persones que en facin un mal ús.
La pista de tennis, se’ls explica que està oberta cada dia de 8h a 20h, i ha de ser així. Si hi ha dies que la troben
tancada poden trucar a l’Ajuntament.
El torneig de futbol sala, se’ls fa reflexionar que primer falten equips, però si hi ha equips es pot organitzar, no
seria costós. Els hi explica també que fa anys ja hi havia hagut tornejos comarcals de futbol sala que funcionaven
bé.
SISENA PROPOSTA:
-

Disposar d’espais dins del municipi per fer la recollida d’oli.

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.

La regidora els hi passarà exemples que ha trobat d’altres municipis per tal de poder-ho valorar de cara a la
següent junta. Ho farà arribar a l’ajuntament juvenil a través de la tècnica de joventut.
En aquest punt, surt la idea de posar més basures a Mas Ventós.
SETENA PROPOSTA:
-

Parc per a bicis. Pnatrack al cosatat de la Font de la Forcarà.

En aquest punt, l’alcalde els explica que ja s’havia fet arribar aquesta proposta a l’ajuntament. La zona que es
proposa és de propietat privada, i no pot ser. Una zona on seria possible perquè és de propietat municipal és a
davant de la fàbrica de galetes Birba, però queda allunyat del municipi. Se’ls hi explica que la Fundació Germans
Vila Riera tenen diferents terrenys, i a la zona de Can Pascal en tenen. A aquí, se’ls anima a escriure a la fundació
per tal de demanar l’ús d’aquests terrenys amb aquesta finalitat. S’acorda que es farà una proposta per escrit a
la Fundació.
VUITENA PROPOSTA
-

Millorar l’il·luminació de diferents zones (crta St Joan, parc de La Campa i zona des de l’Institut
fins al pavelló)

En aquest punt, se’ls explica que a la Crta St Joan no cal més il·luminació, però a al parc de La Campa i el tram
que diuen de l’Institut sí que queda una mica fosc. Ho analitzen.
NOVENA PROPOSTA
-

Espai d’oci nocturn autogestionat per a joves de 14 a 18 anys

En aquest punt, tant l’alcalde com la regidora els expliquen que antigament hi havia locals públics i privats d’oci
per a aquesta franja d’edat però es van haver de tancar per problemes de tancament de mobiliari, begudes,
tabac... Es van tancar pel mal ús que se’n feia, la gent jove no complia els acords.
Si es proposés un espai d’aquestes característiques, hi hauria d’haver un compromís per escrit sobre els usos
d’aquest i on es responsabilitzessin dels seus actes. La proposta no acaba de concretar-se i per ara no és veu
gaire viable.
Un cop presentades totes aquestes propostes, es procedeix a presentar les propostes de festa major:
PRIMERA PROPOSTA:
-

Carrossa que arribi fins al riu

-

Estirar la corda

-

Autos de xoc

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.

En aquestes primeres propostes, la regidora els explica que s’està treballant amb diferents atraccions per tal
d’augmentar l’oferta d’atraccions per a joves, intentant que puguin venir alguns autos de xoc i altres atraccions.
A estirar la corda ja se’ls diu que sí que es farà, i la carrossa també arribarà al riu, a més, aquest any hi haurà un
concert al costat del riu.
SEGONES PROPOSTES:
-

Paintball o làser tag

-

Futbol bombolla

-

DJ

-

Tirolina

-

Escalada

-

Festa Holi

En aquest punt, des de l’Ajuntament juvenil ja es diu que no s’han buscat pressupostos i això farà decidir quines
prioritzen. Totes es veuen bé.
Durant la conversa amb l’alcalde, sorgeix una nova proposta que seria poder obrir una tarda de festa major el P3
per a joves de 12 a 18 anys, s’hi treballarà.
Abans de finalitzar la sessió, es demana que de cara a la propera sessió pensin quines atraccions els hi agradaria
i que el proper dia s’acabarà d’aprofundir amb algunes propostes i es seguirà treballant per a les propostes
definitives.
A les 11:20 finalitza la sessió.

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.

