
                        
 
                             SESSIÓ PLENÀRIA  DEL CONSELL  DE POBLE                                

 
Divendres, 22 d'Abril de 2016 
Lloc:  Cercle Jove 
Hora: 17,00 h.   

 
Amb l'assistència d'unes 25 persones. 

 
Després de donar la benvinguda, es comença la sessió seguint l’ordre del dia. 
 

1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior . 
2- Oci pel jovent del nostre poble. 

  3- Noves idees. 
  4-   Precs i preguntes. 
 
1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del ple nari anterior. 
S’aprova per unanimitat. 
 
2- Oci pel jovent del nostre poble. 
 
Comencem aquest punt de l'ordre del dia fent unes dinàmiques de treball en petit grup 
per treballar els diferents temes proposats prèviament per la Junta Permanent del 
Consell de Poble a l'institut, la Salle i l'escola d'adults, per fer treball previ a les tutories 
dels centres per tal de potenciar la participació del jovent en aquest plenari.   
 
Fem una posada en comú del què ha anotat cada grup de treball i n'extreiem les 
següents idees: 
 
Intervé XXX com a portaveu del seu grup i ens expliquen el següent respecte a la 
Festa de Sant Joan: 

−−−− Proposen fer una foguera per tothom  
−−−− També fer un Correfoc pel poble (Pere Botero) 
−−−− Sopar popular jove 
−−−− Concert a la Nòria amb la proposta de grups d'aquest tipus: Doctor Prats, 

Pirat's Sound Sistema, Smoking Souls... 
−−−− Fer gimcana popular 
−−−− Proposen aquests llocs com a possibles emplaçaments per celebrar-ho: Sant 

Salvador, Plaça Farners i darrera piscina 
 
Altres aportacions dels altres grups de treball sobre aquest tema: 

− Focs artificals 
− També apunten inflables pels infants al matí i pels adolescents a la tarda 
−−−− A les 24.00, a la Nòria festa pels adolescents amb música bona, Holly i/o Fluor 

Festa, i foguera al costat del “TAP” (descampat de sorra). 



 
Un cop tractat aquest tema, passem a parlar sobre el Cap d'Any amb la intervenció de 
la XXXl com a portaveu del seu grup:  
  

− Proposen fer un sopar popular a la Plaça Farners (posar carpa si plou o fa molt 
fred). Tenir en compte menú especial per intoleràncies i al·lèrgies.  

− Concert a la plaça Farners després de les campanades durant una horeta i 
després concerts amb entrada gratuita o més barata amb música tipo festa 
major en un recinte tancat i/o DJ's amb música més actual. 

− Pantalla per seguir les campanades a la Plaça Farners.  
 
Seguidament els altres grups fan aquestes propostes per Cap d'Any: 
 

− Discoteca. 
− Activitats abans de sopar (per exemple, gimcana a la plaça Farners). 
− Cant del Coro abans de sopar. 
− Monòleg durant el sopar. 

 
Intervé la XXXX com a portaveu per explicar les propostes de cares a la Festa Major: 
 

− Proposen com a grups per tocar a les barraques: ZOO, La Raíz, Itaca Band, La 
Pegatina, Auxili, Aspencat, Lágrimas de sangre. 

− Grups locals 
− Holly festival/fluor festival 
− Fer alguna zona, on hi hagi música diferent de barraques com per exemple el 

reggaeton. 
− Més atraccions pel jovent 
− Que no afectessin els dies lectius a la Festa Major 
− Busos nocturns durant les nits de la Festa Major per arribar a les afores del 

poble 
− Focs artificials per tancar la Festa Major. 

 
Altres propostes de la resta de grups: 
 

− Grups més bons  
− Més DJ's amb música actual per la gent que no li agradin els grups que hi hagi  
− Avançar els horaris dels concerts 

 
Continuem amb l'últim tema proposat en relació amb els horaris de la biblioteca, on 
intervé la Maria Carbó com a portaveu fent les següents propostes: 
 

− Obrir més aviat o fer un horari seguit, especialment el divendres. 
− En època d'exàmens fer horaris nocturns.  
− Possibilitat de fer una biblioteca-auto, és a dir, que mitjançant una finestreta on 

puguis passar amb el cotxe, es pogués deixar o agafar els llibres. 
− Seria bó que quan hi hagin llibres populars hi haguessin més exemplars. 

 
Altres intervencions al respecte d'aquest tema: 
 

− Obertura del pati de la biblioteca 
 
 

3- Noves idees. 



 
− Cinema a la fresca. 
− Concert per joves a l'estiu. 
− Al Cercle Jove que hi hagi futbolins, billars, wi-fi, una mica de bar i música. 

 
4- Precs i preguntes. 
 

− La sra XXX c/ XXX pregunta sobre què pensa fer l'ajuntament amb l'antic de la 
guàrdia civil. 

− En XXX c/ XXX diu que potseer s'hi podria fer activitats vàries, tipus hotel 
d'entitats.  
 

 
 
S’aixeca la sessió a dos quarts de 7 de la tarda, de la qual com a secretària n’estenc 
aquesta acta 
      
Santa Coloma de Farners, 22 d'Abril de 2016 
 
 

Núria Coll                        Dolors Pla Geronès 
 

Presidenta       Secretària 
 

 
 
 
 
 
 


