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ACTA NÚM.6 

EL DIA 26 DE MAIG DE 2022. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de maig de 2022, a les 10 del matí, es reuneix al 
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència 
del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió extraordiària, 
pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors,  Srs./es : Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT), 
Montserrat Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi 
Güell i Güell (JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i 
Torrent (JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel 
(JxCAT), Lluc Charles Flaqué (JxCAT), Anna Barnadas i López (ERC), Josep 
Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix i Feixas 
(PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), Adriana Roca i 
Collell (CUP) i Jordi Gasulla i Flavià (CUP). 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
1.1. - PROPOSTES PLE DELS INFANTS 26/05/22 
 
Núm. de referència : X2022025358     
Núm. expedient: SG052022000004 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Proposta 1: LA BIBLIOTECA D’OLOT, FER UNA ZONA PER A VIDEOJOCS I 
IMPRESSORES 3D 
 
Què proposem? 
Que a la nova biblioteca facin una zona per a videojocs educatius: que puguem portar 
els nostres aparells electrònics, a més que hi hagi WiFi i que funcioni. També hi hagi 
una zona amb impressores 3D i personal per ensenyar-les a fer funcionar. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent vagi més a la biblioteca. Que la gent s’ho passi bé. Que aprenguem coses 
dels videojocs educatius. 
 
Proposta 2: QUE AL CINEMA HI HAGI UNA SALA PER A VEURE PEL·LÍCULES 
EN 3D I QUE PROGRAMIN UN FESTIVAL DE CINEMA KIDS. 
 
Què proposem? 
Una sala de cinema 3D amb ulleres 3D. També fer un Cine Kids (per a dues edats, de 
0 a 6 anys i de 7 a 15 anys) amb pel·lícules per aquestes edats: comèdia, anime, etc. 
Que aquest dia el cinema sigui gratuït i que la resta de l’any que hi hagi una targeta de 
descompte per als nens i les nenes. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
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Que els nens i nenes es diverteixin més, puguin veure les pel·lícules preferides i que 
els pares no gastin tants diners. 
 
 
Proposta 3: QUE ESPAI CRÀTER SIGUI MÉS EXPERIMENTAL I QUE L’ANTIC 
MUSEU DELS VOLCANS, AL PARC NOU, SIGUI EL MUSEU DE LA FLORA I LA 
FAUNA DE LA GARROTXA 
 
Què proposem? 
Al mateix Espai Cràter, poder fer experiments sobre volcans, que ja es fan però també 
sobre natura. Al antic Museu dels Volcans convertir-lo en un Museu interactiu de flora i 
de fauna, que expliqui les flors, els arbres, els arbustos, els animals i els animals en 
perill d’extinció de la Garrotxa 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que els nens i nenes i els turistes aprenguin sobre la natura de la Garrotxa a través de 
l’experiència i així ens puguem divertir. 
 
 
Proposta 4: ALS MUSEUS D’OLOT FER EXPOSICIONS PELS MÉS PETITS I PER 
A LA NOSTRA EDAT , QUE S’ENTENGUIN MÉS, AMB MÉS COLORS A LES 
SALES I QUE ES PUGUIN TOCAR MÉS PECES 
 
Què proposem? 
Fer exposicions interactives. Que siguin més acolorides i divertides. Que sigui més 
gran i interessant, per la nostra edat. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que hi hagi més turistes. Que els nens i nenes no s’avorreixin. 
 
Proposta 5: FER TEATRE EN STREAMING- EN DIRECTE PER VEURE A CASA 
DES DE LA TV A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE. 
 
Què proposem? 
Que les obres de teatre que es fan el teatre també es puguin veure per streaming. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que hi hagi més gent que gaudeixi de la cultura, com el teatre. 
 
 
Proposta 6: FER TEATRE PER A NENS I NENES MALALTS i QUE UNA PART DEL 
SISMÒGRAF ES FACI DANSA PER A PERSONES DISCAPACITADES. 
 
Què proposem? 
Que a l’Hospital fem teatre pels nens i nenes malalts. Que el Sismògraf faci dansa per 
a persones discapacitades. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que els nens i nens malalts estiguin més feliços i que a través del Sismògraf les 
persones discapacitades puguin expressar els seus sentiments i que tots i totes 
acceptem a tothom tal i com és. 
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Proposta 7: FESTES DE NADAL: LA PISTA DE GEL MÉS GRAN I QUE DURI MÉS 
DIES. 
 
Què proposem? 
Que es faci la pista més gran i que duri més dies. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que els nens i nenes surtin més de casa. 
 
Proposta 8: FESTES DEL TURA: PORTAR GRUPS FAMOSOS, COM AITANA, LA 
SUU, LA ROSALIA ETC i ORGANITZAR UNA FESTA HOLI. QUE TV OLOT I RADIO 
OLOT FACIN PUBLICITAT DE LES FESTES DEL TURA. 
 
Què proposem? 
Que vinguin més cantants famosos. Fer un dia la festa Holi, amb pols de colors 
(s’hauran de portar unes ulleres perquè la pols no entri als ulls). 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent d’altres països vingui a Olot perquè venen famosos i perquè ho hem 
anunciat. També que els nens i nenes es diverteixin i passin menys temps enganxats a 
la tecnologia, com al mòbil, a l’ordinador o a la tablet, etc. 
 
Proposta 9: FER LA HISTÒRIA D’OLOT EN FOTOGRAFIA. 
 
Què proposem? 
Proposem però mostrar a la gent la història d’Olot amb una App amb la qual es podrà 
fer una gimcana, seguint uns codis QR. Hi haurà diferents categories (competitiva o 
turística) i caldrà fer un puzzle d’una fotografia antiga d’Olot. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent sàpiga la història d’Olot però fent-la més divertida. 
 
Proposta 10: TALLERS DE MODA, LETTERING, DISSENY GRÀFIC, CINEMA 
 
Què proposem? 
Moda: tallers de moda de 0 a 100 anys. Per dissenyar roba, disfresses, roba interior, 
mascaretes, xàndals, roba d’esport, gorres, cinturons. Demanarem els maniquís a 
l’empresa Atrezzo i els alumnes del Grau superior de moda de l’IES Garrotxa faran de 
professors. 
Letttering: que es proporcionin rotuladors de lettering per si algú no en té. Disseny 
gràfic: un taller per a crear webs i logotips. Fer un taller de cinema. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Moda: que la gent del futur sàpiga fer la roba i no n’hagin de comprar tanta. Recuperar 
oficis antics dels avis. Lettering: poder fer més bona lletra i títols i conèixer diferents 
grafies. 
Disseny gràfic: crear webs i logotips. Cinema: aprendre com funciona tot el que té a 
veure amb el cinema. 
 
Proposta 11: ENTRADES DE LA CULTURA (MÚSICA I FESTIVALS AL TORÍN) 
QUE SIGUIN MÉS BÉ DE PREU. 
 
Què proposem? 
Que les entrades per nens i nenes de menys de 12 anys siguin totalment gratuïtes. 
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Què aconseguiríem amb això? 
Perquè ens ho passem més bé en els teatres i els espais de lleure. 
 
Proposta 12: FESTIVAL DEL CÒMIC, DEL MANGA, ANIME. 
 
Què proposem? 
Que hi hagi una parada per dibuixar, paradetes per vendre llibres de manga, de còmic 
i anime. Paradetes amb menjar tradicional del Japó. Fer un taller per aprendre a fer: 
manga, anime, graffiti i còmics. Que vingui la Pilarin Bayés i en Tavi Algueró i algun 
dibuixant expert en Anime.  
 
Què aconseguiríem amb això? 
Tenir més bon nivell de dibuix, conèixer diferents tècniques del còmic, saber pintar 
parets... Que vingui més gent a Olot. Amb el que recaptem d’entrada podem donar els 
ingressos a una ONG. 
 
Proposta 13: FESTIVAL DE L’AIGUA 
 
Què proposem? 
Un parc amb tobogans, amb activitats d’aigua, amb una festa del sabó, una zona amb 
pistoles d’aigua, etc. Es pot fer una exposició sobre l’aigua per a les persones grans i 
adults. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Diversió durant els dies d’estiu i que la gent gaudeixi amb els tobogans. 
 
Proposta 14: FESTIVAL D’SKATE, GRAFFITI, HIP HOP. FER UN NOU SKATE 
PARC 
 
Què proposem? 
Un festival amb tallers per a fer graffiti i parets especials i permeses (molt sovint la 
gent pinta il·legalment parets) i fer un concurs al final. També un taller per ballar 
hiphop i per crear música hip-hop. Llavors, un cop l’any a la Plaça de Braus reunir els 
que han après a ballar hip-hop i que ballin les músiques creades pels altres que n’han 
après. Que el festival d’skate es faci a un parc d’skate més cèntric, al Parc 
Matalosquer està molt ple. Que vinguin professionals a ensenyar-nos skate 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Fer graffiti a llocs permesos, reduir les pintades il·legals. També aconseguirem anar 
caminant al Skate Parc i no contaminar tant i divertir-nos més. 
 
Proposta 15: FESTIVAL CULTURAL AL DIUMENGE AL FIRAL I AL TORIN, AMB 
TALLERS, JOCS DE TAULA, MANUALITATS, BRAÇALETS. UN COP AL MES POT 
SER UN FESTIVAL DE POR. QUE HI HAGI UN TRENET. 
 
Què proposem? 
Un cop al mes, al dissabte, hi hagi un festival cultural: jocs de taula, còmics, llibres 
divertits, un concurs de dibuix, moltes manualitats, braçalets, collarets, etc, i materials 
de dibuix de qualitat Que també que circuli un trenet per tot Olot per visitar els 
monuments. Sota al volcà s’hi faci el festival de por. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que els nens i nenes es diverteixin molt el diumenge i no es quedin a casa. Que també 
vingui gent de fora 
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Proposta 16: FESTIVAL DE CUINES DEL MÓN QUE ES PODRIA DIR “Xef, Xef 
Olot" + CONCURS DE MASTERCHEF (TAMBÉ PASTISSOS) I TASTETS. 
 
Què proposem? 
Un concurs que es dirà “Xef, Xef, Olot” per a edats de 8 a 15 anys. Que els pares de 
diferents països ens ensenyin a cuinar la seva cuina. Llavors farem un concurs de 3 
participants per a passar la prova del que han après i el jurat haurà de menjar i decidir 
qui ha cuinat millor. Que vinguin tres persones especialistes com a jurat i algú famós. 
Que hi hagi premis. Que hi hagi dues categories: junior i sènior. Que hi hagin 
davantals del concurs. Que sortim per TV Olot. La fira de tastets resultants podria ser a 
la Plaça Campdemàs on hi participin els restaurants de la Garrotxa i que no es faci 
pagar entrada. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Aprendrem els menjars d’altres països com Mèxic, Estats Units, Xina, Japó, Itàlia, 
França, Rússia, Ucraïna, Austràlia, Gàmbia, etc. Que moltes persones que no saben 
cuinar n’aprenguin i així poder ajudar a la família. També que vingui més gent i els 
restaurants tindrien més clients. 
 
Proposta 17: CONCURS GOOD TALENT (MÚSICA). 
 
Què proposem? 
Que sigui gratuït, que el premi sigui anar a un restaurant, com al Celler de Can Roca; 
cal pagar 2 euros per entrar; es farà el diumenge de 17h a 20h amb servei de crispetes 
i bar. Podem fer venir TV3 i que els cantants siguin famosos, 
 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent es diverteixi, que es facin activitats diferents a les pantalles, que sortim a 
Tv3 i que surti un personatge famós d’Olot. Que perdem la vergonya i poder fer amics. 
 
Proposta 18: CONCURS DE MASCOTES AL TORIN. 
 
Què proposem? 
Pots portar la teva mascota. Que no valgui diners. Que la gent es diverteixi molt. Que 
puguin guanyar un premi, una medalla o diploma. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent s’ho passi molt bé i les mascotes també. 
 
 
Proposta 19: UNA GIMCANA A OLOT. 
 
Què proposem? 
Que es vagi pels volcans, el cine i l’Hospici i hi hagi coca ensucrada, xocolata, suc de 
taronja. Caldrà buscar figures per tot Olot. Fer Kahoot al Espai Cràter. Que cada 
jugador tingui un mapa d’Olot. Quan s’acabi la gimcana encenguem la font del firal. 
Que el premi sigui un val de cinc persones per anar al cine i una escultura de xocolata. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Més turistes a Olot i tenir més coneixement. 
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Proposta 20: PARC AMB APARELLS PER LA NOSTRA EDAT, AMB TIROLINES, 
AMB CÀMERES ELÀSTIQUES, AMB TOBOGANS GEGANTS, TUBS, 
LABERTINT... 
 
Què proposem? 
Un parc amb: 
- Camins, amb proves diferents 
- Tirolines, llits elàstics 
- Una volta al Kurama 
- Zona d’esports (amb porteries) 
- Zona de ball 
- Zona per menjar 
- Scape Room 
- Zona de salting 
- Un parc amb animals 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent s’ho passi bé, estigui feliç. Que els nens i nenes no estiguin tots els dies 
tancats a casa jugant a la play, que a l’estiu ens ho passem més bé. Que cuidem els 
animals i no fer-los un maltracta.  
 
 
Proposta 21: FER UNA PLANTADA D’ARBRES I PLANTES I NETEJAR BOSCOS. 
 
Què proposem? 
Netejar el Parc Espunya i plantar-hi tuies més altes que separin el parc del vial Sant 
Jordi. Replantar boixos, tant al Parc Nou com al Parc Espunya. Amb la neteja 
deboscos i la fusta que recollim proposem fer bancs. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Espais naturals més nets per anar-hi a caminar, a llegir, a escoltar contes, a fer jocs 
cooperatius, etc. 
 
Proposta 22: COBRIR LA PLAÇA DE BRAUS, SI PLOU ES PODRAN FER 
ESPECTACLES. 
 
Què proposem? 
Posar un tendal o un tipus de tancament i que tingui la possibilitat de poder-lo tenir 
obert o tancat. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
D’aquesta manera la ciutat disposarà d’un altre espai on poder-hi realitzar diferents 
tipus d’espectacles, independentment del temps atmosfèric i de l’estació de l’any. 
 
Proposta 23: OBRIR L’ESPAI DE JOCS I ESPORTS A LA PLAÇA CAMPDEMÀS, 
QUE ESTAVA OBERT FINS ARA I DES DEL COVID ESTÀ TANCAT. 
 
Què proposem? 
Que la obrin tot el dia fins a les 9 de la nit i la tanquin. Que hi hagi més gronxadors. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que no hi hagi problemes per la nit, perquè la tanquen i de dia la gent pugui anar a 
jugar. 
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Proposta 24: FER UNA SALA MULTIJOCS, AMB VIDEOJOCS, ALTRES 
TECNOLOGIES COM REALITAT VIRTUAL, UNA SALA D’EXHIBICIÓ I UN ESPAI 
DE CREACIÓ. 
 
Què proposem? 
Que sigui un espai per aprendre a fer videojocs i que es puguin fer concursos de 
videojocs no violents. Que a la sala hi hagi videojocs, jocs de realitat virtual. Ha de ser 
gratuït i obert cada dia de la setmana. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Aprendre altres tecnologies i que tots els nens i nenes d’Olot hi puguin accedir també 
amb la família. Que fem més conegut el món dels videojocs. 
 
Proposta 25: UNA SALA DE CINEMA PÚBLICA 
 
Què proposem? 
Un Cinema municipal per veure pel·lícules de tot el món. També hi hagi però crispetes 
i menjar de tot el món, etc. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que la gent vagi més al cinema i disfruti veient pel·lícules. 
 
 
Proposta 26: FER UNA NOVA SALA D’ESBARJO I JOC A OLOT, UNA BOLERA 
 
Què proposem? 
Fer una bolera, la proposem a la fàbrica de fil de la Plaça Miquel Martí i Pol. No s’hi 
podrà fumar ni beure alcohol. Es pagarà un preu simbòlic però per festes d’aniversaris 
es pot llogar. Només obrir els caps de setmana 
 
Què aconseguiríem amb això 
Que les famílies puguin disfrutar sense haver d’anar lluny. 
 
Proposta 27: FER UN PLANETA MÀGIC PÚBLIC. 
 
Què proposem? 
Que hi hagi diferents seccions: de 0 a 4 anys, de 6 a 9 i de 10 a 15 anys. Les 
atraccions pels petits que siguin infantils (piscina de boles, tobogans, colxonetes..). 
Pels de 5 a 9 anys el mateix però no tant infantil (els tobogans poden ser més llargs). 
Pels grans el mateix però atraccions més altes i grans. Que es tinguin en compte 
atraccions per a persones discapacitades. Per a totes les edats un mini bar amb 
menjar. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Que els nens i nenes que visquin a Olot no hagin d’anar a Les Preses. 
 
Proposta 28: FER UN SPA O PISCINA TERMAL PÚBLIC. 
 
Què proposem? 
Un Spa públic per a tothom. Que sigui una mica gran. 
 
Què aconseguiríem amb això? 
Estar més tranquils, tenir més salut. 
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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 i cinc minuts del matí i per 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 

 


