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ACTA NÚM. 4 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DELS INFANTS 25 D’ABRIL DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 d’abril de 2019, a dos quarts de deu del matí, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (PdeCAT – DC), amb 
objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que 
correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (PdeCAT - DC), Núria 
Zambrano i Costejà (PdeCAT - DC), Estanis Vayreda i Puigvert (PdeCAT - DC), 
Montserrat Torras i Surroca (PdeCAT – DC), Maria del Mar Roca i Reixach 
(PdeCAT - DC), Josep Gelis i Guix (PdeCAT - DC), Jordi Alcalde i Gurt (PdeCAT - 
DC), Josep M. Coma i Punset (PdeCAT – DC), Anna Barnadas i López (ERC), 
Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Manel Mitjà 
i Batlle (ERC), Susanna Pagès Jutglar (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume 
Mir Bagó (PSC), Anna Descals Tresserras (CUP), Lluís Riera Callís (CUP), Xavier 
García Zabal (OeC). Excusen la seva assistència els Srs. Mercè Traveria Costa 
(PSC), Raül Massanella Quiles (CUP). 
 
Hi assisteix  el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretaria General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Des de la coordinació tècnica del Consell dels Infants d’Olot es fan arribar algunes 
informacions relatives a aquest Ple Extraordinari.  
 
Aquest curs hi han participat 382 alumnes de 5è de primària de totes les escoles de la 
ciutat. Es vol destacar la gran implicació dels nens i nenes que han participat en 
l’edició d’enguany. Han treballat de valent, motivats per pensar en clau de comunitat i 
per poder preparar propostes consensuades per a millorar la ciutat i la vida de les 
persones que hi viuen. Senten que la feina que han fet tindrà un ressò a nivell polític i 
el fet de poder presentar les propostes en un Ple de l’Ajuntament els dona l’oportunitat 
de viure en primera persona un exercici de participació democràtica, que considerem 
que serà un gran aprenentatge. 
 
La salut és el tema que han treballat en aquesta ocasió, després que fos l’escollit per 
tots ells. 
 
El Consell dels Infants es desenvolupa a dins les aules de 5è de cada centre a partir 
de tres sessions de treball (en horari lectiu). A banda, s’han fet cinc Trobades de 
Representants (en horari no lectiu), amb els alumnes que representen els seus grups: 
els Representants del Consell dels Infants, que enguany són 32 nens i nenes. 
 
Fruit de les sessions de treball a les aules han sortit 16 propostes sobre el tema 
treballat, que són les que presentaran al Ple dels Infants i que us fem arribar en 
document adjunt per tal que en tingueu coneixement i pugueu preparar les 
intervencions que corresponguin. 
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A banda d’aquestes propostes, han treballat un encàrrec específic que se’ls va fer des 
d’Alcaldia: pensar com millorar i dinamitzar els jardins de l’Alberg Torre Malagrida (que 
és on fan les Trobades de Representants). En relació amb aquest encàrrec, han 
preparat 10 propostes que es presentaran en l’última Trobada de Representants del 
curs. 
 
A continuació s’exposen i debaten les següents propostes. 
 

1.1. - PROPOSTES PLE DELS INFANTS 24/05/19 
 
Núm. de referència : X2019019052     
Núm. expedient: SG052019000008 
 
Proposta 1: Activitats extraescolars 
 
Als nens i nenes de cinquè ens agrada fer activitats extraescolars: és divertit i aprens 
coses noves, no estem tantes hores a casa, són activitats saludables, i hi fem noves 
amistats. També ens agrada anar a l’esplai, als casals i colònies durant els caps de 
setmana i les vacances. 
 
Sabem que a moltes cases hi ha dificultats per pagar-ho, sobretot si hi ha diversos 
germans. Per això proposem que l’Ajuntament baixi el preu de les activitats 
extraescolars públiques, d’aquesta manera aconseguiríem que més nens i nenes 
puguin gaudir-ne.  
 
Proposta 2: Urgències pediàtriques 
 
Des del Consell d’Infants pensem que l’hospital és lluny del centre de la ciutat, que per 
arribar-hi trobem molts semàfors pel camí o trànsit i necessitem un mitjà de transport 
per anar-hi. 
 
Per resoldre-ho, proposem que hi hagi un lloc d’urgències pediàtriques més petit al 
centre de la ciutat. Amb això aconseguiríem poder arribar abans, que no tothom 
s’acumuli a l’hospital i que no es saturin les sales d’espera. 
 
Una altra idea seria fer una aplicació pels mòbils, per millorar la comunicació entre el 
pacient i l’hospital, saber a quina sala d’espera hi ha menys gent i on és preferible 
anar. 
 
Proposta 3: Preu de la fruita i la verdura 
 
Els nens i nenes de 5è d’Olot pensem que la fruita i la verdura de bona qualitat sovint 
és cara. Entenem que s’elabora amb més esforç i dedicació per tenir un millor resultat 
però no tothom s’ho pot permetre. 
 
Per això proposem a l’Ajuntament que conjuntament amb les fruiteries i els pagesos, 
busquin una manera perquè la fruita i la verdura sigui més econòmica. Per tenir una 
bona salut cal menjar fruita i verdura diàriament. 
 
Proposta 4: Esports als parcs 
 
Les nenes i nens de cinquè pensem que a la majoria de parcs només hi ha porteries 
de futbol i cistelles de bàsquet. A més, molts parcs tenen jocs per nens petits, però no 
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per gent de la nostra edat. A l’hivern fa fred per jugar a l’aire lliure, i si jugues a algun 
parc no hi ha vestidors per canviar-te. 
 
Ens agradaria que hi hagués un lloc cobert gratuït on practicar-hi esports diferents: 
petanca, esgrima, ping-pong, barres de gimnàstica, i que hi hagi una zona per fer 
parkour, entre d’altres. Proposem que hi hagi pilotes i material perquè la gent en pugui 
agafar, i que hi hagi monitors responsables de l’espai i que el dinamitzin amb activitats. 
 
Proposta 5: Cuina i alimentació a l’escola 
 
Fer activitats de cuina a l’escola per saber què mengem, i posar caixes de fruita a les 
escoles perquè en puguem agafar quan ens vingui de gust.  
 
Els nens i nenes de 5è de la ciutat d’Olot proposem fer un taller de cuina a les escoles. 
El taller ens agradaria que fos per aprendre a fer postres saludables, plats amb 
verdures que siguin originals o pizzes fetes per a nosaltres.  
 
D’aquesta manera, podrem cuinar a casa, compartir el que hem cuinat amb els altres 
alumnes i mestres de l’escola, aprendre sobres els aliments i el que ens aporten. 
 
Proposta 6: Millores als parcs 
 
Quan anem als parcs de la ciutat no hi ha lavabos, excepte al Parc Nou. A més a més, 
quan anem d’excursió amb l’escola a algun parc d’Olot els lavabos són un problema. A 
part d’això, hi ha moltes fonts que no tenen aigua potable o que no rajen. Un altre 
problema són les caques de gos que et trobes pel parc, i de vegades trobes gossos 
deixats anar i hi ha gent a qui no li agraden. 
 
Per tot això, proposem que s’instal·lin lavabos als parcs, que les fonts vagin bé i hi 
hagi aigua a totes, i que dins dels parcs hi hagi una zona només per gossos. Per la 
gent que no reculli la caca del seu gos, hi hauria d’haver sancions. D’aquesta manera, 
la gent estarà més contenta i còmoda als parcs de la ciutat d’Olot. 
 
Proposta 7: Conèixer esports nous 
 
A Olot hi ha llocs per practicar els esports més coneguts, però també n’hi ha d’altres 
que són divertits, com per exemple els bolos: és un joc que no sol avorrir, va bé per 
desfogar-se i podem fer amb família i amics. Com que no hi ha bolera a Olot i la gent 
ha d’anar a Vic, Girona o Barcelona per jugar-hi, proposem que se’n faci una. A més, 
la població dels voltants d’Olot hi vindria, i alhora podria ser un reclam turístic.  
 
S’hi podrien fer tornejos oberts a tothom, una lliga, es podria premiar la gent que hi va 
molt sovint, i hi podria haver alguna zona per infants. Entre setmana es podria pagar 
una entrada més barata que el cap de setmana, amb descomptes segons l’edat, 
segons si ets família nombrosa, etc., i també hi podria haver un bar on comprar 
begudes i menjar. 
 
Proposta 8: Balneari 
 
Que es faci un spa públic o lloc per relaxar-se a Olot, perquè la gent hi pugui anar els 
caps de setmana, i que el primer diumenge de mes sigui gratuït. Que a dins hi hagi 
una zona per a criatures petites. 
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Els nens i nenes de 5è proposem que hi hagi un spa a Olot per treure tota la 
negativitat, per descansar, per destensar i per relaxar-nos després de la feina o de 
l’escola. 
 
L’spa ens agradaria que tingués una sauna, unes fonts d’aigua per l’esquena, un espai 
de massatges amb pedres calentes, un jacuzzi, una piscina més gran per nedar, un 
espai pels més petits, butaques de massatges, una sala per estar tranquils i música 
relaxant. 
 
Creiem que els preus haurien de ser assequibles per a tothom i que el primer 
diumenge del mes podria ser gratuït. També alguna manera per poder aconseguir 
descomptes. 
 
Proposta 9: Neteja dels boscos 
 
Els nens i nenes de 5è de la ciutat d’Olot creiem que podem organitzar una brigada 
per anar a netejar els boscos. Ens agradaria fer-ho per grups i que l’Ajuntament ens 
donés les eines necessàries per poder recollir les deixalles. 
 
Com que estaríem ajudant a mantenir les muntanyes netes creiem que podríem tenir 
una recompensa. Per exemple, tenir la sortida de final de curs o unes colònies 
gratuïtes. Si pot ser ens encantaria anar a un parc aquàtic. 
 
Proposta 10: Reduir plàstics 
 
Els/les alumnes de 5è d’Olot sabem que cal reciclar, evitar el canvi climàtic i cuidar el 
medi ambient. Per això creiem que s’haurien de substituir les bosses de plàstic de les 
botigues per altres sistemes. Es podrien posar cartells o escrits a les bosses de plàstic 
per fer-ho saber a la gent quan va a comprar. 
  
També tenim altres idees: posar cartells a la ciutat amb el lema: recicla més per viure 
millor i per tenir un futur. Es podrien posar dispensadors per reciclar i que et donéssin 
diners (cèntims) per cada cosa que tiris. Una altra opció és posar fotos repartides per 
la ciutat per a fer reflexionar, grabar un vídeo o bé, màquines que reciclin per sí soles i 
poder-ho tirar tot allà, així tothom ho faria i la gent no s’equivocaria. 
 
Proposta 11: Dia de la Salut 
 
Els nens i nenes de 5è de la ciutat d’Olot proposem que hi hagi a la ciutat un dia 
dedicat a la Salut. Aquest dia, ens agradaria que fos a la primavera, quan ja comença 
a fer bon temps. Es podrien fer activitats dins i fora les escoles, per a persones de 
totes les edats.  
 
Algunes de les activitats podrien ser: un joc on provar fruites i endevinar quina és, 
xerrades per saber coses de la salut en general (les podrien fer metges, metgesses o 
nutricionistes), activitats esportives (futbol, tennis, bàdminton, natació, anar amb bici, 
fer caminades o curses,...). Ens agradaria que cadascú pogués escollir a quina 
activitat apuntar-se. 
 
Proposta 12: Horaris escolars 
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Els horaris actuals de l’escola ens fan aixecar molt aviat i anem cansats/es i 
comencem el dia amb presses. No ens agrada aixecar-nos i haver de sortir ràpid de 
casa, sense poder compartir l’esmorzar i una estona tranquil·lament amb la família. 
 
Per això proposem començar l’escola a les 10, per poder anar més descansats/es. Per 
tal de mantenir les mateixes hores d’escola, es podria reduir una mica l’estona que 
tenim per dinar. A més a més, és important que els pares facin horaris que coincideixin 
amb els nostres per poder passar més temps junts. 
 
Proposta 13: Alberg per gent sense sostre 
 
A Olot hi ha gent sense sostre, que no té casa ni lloc on viure: han de dormir al carrer, 
no tenen lloc on dutxar-se, poden agafar malalties, no tenen menjar, a l’hivern passen 
fred i quan plou es mullen. No ens agradaria que ens passés a nosaltres ni a ningú, i 
per això els volem ajudar, perquè tothom tingui les mateixes possibilitats de tenir un 
habitatge digne. 
 
Per tant, proposem que l’ajuntament creï un alberg on s’hi pugui acollir a la gent sense 
sostre (com la Casa dels Xuklis). A més a més, les escoles d’Olot podrien fer activitats 
per recaptar diners per anar millorant el centre d’acollida. En conclusió, siguem 
solidaris i solidàries! 
 
Proposta 14: Esports a l’escola 
 
Els/les alumnes de 5è de la ciutat d’Olot pensem que hem de fer més activitats 
físiques a l’escola perquè és bo per la salut i ens ho passem bé fent-ho. A més, aniria 
bé per aquells nens i nenes que no poden fer extraescolars d’esport.  
 
Creiem que a l’hora del pati estaria bé poder provar nous esports. Depèn de l’esport i 
el material que es necessita l’hauríem de poder fer tot el curs o bé, alguns dies 
concrets. Alguns dels jocs podrien ser d’altres cultures però també ens agradaria 
practicar esports més coneguts com: tennis, la petanca, golf, hòquei, volei, bàdminton, 
handball, tir amb arc,... podria haver-hi un monitor o monitora que ens ho ensenyés. 
 
Proposta 15: Porteries per a grans i petits 
 
Nosaltres creiem que en els parcs de la ciutat d’Olot hi falta algun mobiliari esportiu. 
 
Proposem posar porteries grans i petites, per tenir més espai als parcs on jugar a 
futbol i millorar la convivència dels nens i nenes de diferents edats. 
 
També ens agradaria que hi hagués algun altre skatepark, espais per fer parkour o 
reixes de bàdminton o tennis en diversos barris de la ciutat. Abans però, valorar si els 
parcs són prou gran per a totes les coses. És important mantenir l’herba en condicions 
i que no hi hagi brutícia o caques de gos als espais on juguem. 
 
Proposta 16: Cotxes elèctrics 
 
Als nens i nenes d’Olot de 5è ens preocupa la contaminació a la ciutat. La majoria de 
cotxes que circulen pels carrers són de gasolina o gasoil que és un recurs no 
renovable. Deixen anar molt de diòxid de carboni, que és un aire dolent per respirar. 
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Per aquests motius proposem que des de l’ajuntament es potenciï la utilització de 
cotxes elèctrics. Posant punts de càrrega per aquests tipus de cotxes a diferents llocs 
de la ciutat. Animant i informant a la gent a comprar-los. D’aquesta manera 
aconseguirem una ciutat amb aire més pur. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les onze del matí, i per a constància del que s’hi ha tractat 
i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


