
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. 

 

 
Ajuntament Juvenil de Camprodon (Curs 2021/2022) 

ACTA 

Nom de la reunió: Ple de tancament de mandat 

Dia: 13 de maig de 2022 Hora: 10:25 a 11:10 TROBADA Nº 10 

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  

2n , 3r i 4t d’ESO de l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon, excepte tots els representants de 1r 
d’ESO, la Roser Fontecabra, la Lea Serra i l’Abril Rigat 

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

 

Ordre del dia: 
 Benvinguda  
 Presentació de propostes de millora del municipi 
 Presentació de propostes de festa major 
 Debat i acords definitius 
 Tancament 

 
 
 
Desenvolupament de la reunió: 

 

La sessió d’avui ha servit per presentar totes les propostes definitives a la regidora de joventut. 

 

Iniciem la sessió amb la presentació de les propostes de millora del municipi. L’Albert Verdaguer, alcalde juvenil, 

explica que en la darrera sessió van descartar la xarxa perquè era massa cara i tampoc ho veuen molt viable posar 

a allà una xarxa, per tant, han decidit destinar el seu pressupost a la construcció d’un Pump Track. 

 

La Maria els hi explica que es poden demanar uns terrenys a prop de can Pascal que són propietat de la fundació. 

S’acorda que es farà arribar una carta a la fundació amb aquesta petició i l’Albert Verdaguer es compromet a 

seguir vinculat al projecte. 

 

L’alcalde juvenil exposa també de la necessitat d’una paperera a davant de l’Esclat, ja que abans hi era i ara ja no 

hi és i la troben a faltar. S’acorda que en buscaran una i li posaran. 

 

També exposa la necessitat d’unes grades o un espai on seure al camp de futbol. A la gespa on posa UEC, abans 

s’hi podia seure però ara està ballat. Aniria bé aquest espai per tal d’evitar concentrar tothom a l’entrada. 

 

També demanen un espai gran on projectin la final de la Champions el proper 28 de maig. 

 



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. 

 

Tot seguit, en Joan Gallarza, com a regidor de festes exposa el que han triat per festa major. Exposa els inflables 

a la piscina ja que no poden fer el làser tag de dia. 

 

A partir d’aquí es genera un debat sobre si són millors els inflables o un paintball, es decideix que es preguntarà 

sobre la viabilitat del Paintball i sinó es faran els inflables, també s’acorda que  l’activitat serà el dia 25 de juny. 

 

En aquest moment demanen també que els hi agradarien polseres florescents amb algun DJ. Acordem que les 

demanem. 

 

La regidora els hi explica que hi haurà autos de xoc durant la festa major a l’espai de la Mare de la Font, també 

hi hauran atraccions infantils, el tir, ànecs, cotó de sucre i alguna altra parada. 

 

Per acabar, la regidora els fa un resum dels principals actes de la festa major i els hi avança els noms d’alguns 

grups que vindran. 

 

A les 11:10 finalitza la sessió. 

  

 

 

 


