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PROPOSTA 1: PARCS
Que arreglin les zones de joc que hi ha als parcs, com els tobogans,
gronxadors, cavallets, etc, que estan trencats, rovellats, grinyolen i hi ha
teranyines, estan bruts i ens creen inseguretat, o que canviïn el mobiliari per
un de nou, per exemple al Parc Simón.

Els nens i nenes d’Olot observem que en algunes zones de joc dels parcs hi ha
brutícia, alguns gronxadors trencats, desgastats o rovellats. Quan plou queda
tot humit i es formen basses al parc i això ens provoca inseguretat i perill.
Proposem que revisin o arreglin els gronxadors, tobogans i cavallets perquè
alguns estan trencats, oxidats o grinyolen. També ens agradaria que posessin
més terra en els parcs que hi faci falta perquè no es facin tantes basses.
Amb això evitarem molèsties de soroll, aconseguirem més seguretat, després
de ploure podrem anar al parc, podrem jugar més bé i no ens farem mal. Així
hi haurà més gent als parcs i a les places perquè s’hi estarà millor.

PROPOSTA 2: PAPERERES
Que hi hagi més papereres a tota la ciutat: als parcs, a les places, als carrers
(per exemple el c/Serra Ginesta), als rius perquè en falten, a vegades estan
lluny o n’hi ha poques.

Olot és una ciutat on hi viu molta gent. De vegades la gent no és prou neta i
sovint llença els papers a terra, per costum o perquè es cansa de buscar una
paperera
Quan fa vent de vegades les papereres es bolquen, o hi ha gent que les bolca o
trenca. També hi ha persones que intenten fer cistella i no l’encerten, i ho
deixen a terra
De vegades les escombraries són al lloc equivocat, o bé les bosses es rebenten
i les deixalles s’escampen. Com que falten papereres a prop del riu, la gent hi
llença porqueria, i per això està tan brut
Per això, proposem que es col·loquin més papereres, i més ben distribuïdes,
perquè de vegades algunes estan molt juntes, d’altres molt separades, i a
algunes zones no n’hi ha
A més, proposem que a les papereres hi hagi partions per poder reciclar
Per acabar, proposem que les papereres es buidin més sovint perquè no
estiguin plenes del tot
Amb això milloraríem que la ciutat estigui més neta ja que els residus es
recolliran i no contaminaran. També aconseguiríem que la ciutat sigui més
atractiva, agradable i sana. A més a més quan hi hagi activitats o festes a la
ciutat no hi hauria tants residus al terra.

PROPOSTA 3: CARRIL BICI
Que es facin carrils bici segurs i més tranquils (que no estiguin tant a prop de
les carreteres)

Els nens i nenes del Consell dels Infants d’Olot ens agrada anar amb bici i amb
patinet perquè és divertit, fas esport i no contamina. Però a la nostra ciutat els
carrils bici no acaben de funcionar: hi ha trams despintats, entre els bici carrils
no hi ha connexió, són estrets, els cotxes passen molt a prop ...és a dir, ens
sentim insegurs. Si ho milloressin la gent aniria més amb bici o amb patinet
Per tot això, proposem que els bici carril d’Olot siguin amples i al costat de
camins o zones verdes, no tant a prop de les carreteres. Ens agradaria que es
col·loquessin pilons extraïbles, de plàstic, per separar els carrils de la
carretera, així ens sentiríem més segurs i segures. I si se’n fan de nous,
voldríem que tot això es tingués en compte per fer-los més segurs d’entrada
D’aquesta manera estaríem més segurs, la ciutat estaria més guarnida. També
hi hauria més gent que aniria amb bici, per això aconseguiríem menys
contaminació. Els cotxes podrien veure on hi ha un carril bici i no hi haurien
tants accidents.

PROPOSTA 4: SOTS
Que asfaltin més els carrers que tenen sots.

A Olot hi ha carrers i voreres que tenen sots. Els cotxes trontollen, les bicis
boten, els patinets cauen, les persones s’entrebanquen i els avis, els cotxets i a
les cadires de rodes els costa circular per la ciutat degut que hi ha sots.
Per això proposem que el tipus d’asfalt que s’utilitzi per fer els carrers sigui
més bo i que duri més
A més, s’haurien d’arreglar de seguida i no esperar que n’hi hagi molts
Amb això aconseguiríem que la gent i els vehicles circulessin més bé pels
carrers, i hi hauria menys risc d’accidents. A part de tenir més seguretat, si els
arreglessin els carrers també serien més bonics i agradables.

PROPOSTA 5: RESSALTS
Posar més vams perquè els cotxes no circulin a molta velocitat i que tornin a
posar un senyal que hi havia al carrer Vilanova perquè els cotxes no es saltin
el “vam”.

A les carreteres i als carrers de la nostra ciutat a vegades alguns cotxes van
molt ràpid: ens fan sentir insegurs, hi poden haver accidents o atropellaments.
Seria necessari aturar-ho.
Proposem posar ressalts perquè els cotxes no circulin tan de pressa i avisar
els conductors perquè puguin saber on està el ressalt, posant senyals o bé
pintant els ressalts de color fluorescent.
Amb això aconseguirem que els cotxes no vagin tan ràpid, la gent no es
preocuparia tant per la seguretat dels seus fills, no hi hauria tants accidents.
Així tindrem una ciutat més tranquil·la.

PROPOSTA 6: APARCAMENT
Que hi hagi més aparcament gratuït i no tant de zona blava perquè s’ha de
pagar i així no gastar tant.

Al centre d’Olot hi ha poques places d’aparcament gratuït , n’hi hauria d’haver
més perquè al centre hi ha moltes botigues carrers peatonals, activitats…. El
centre és un lloc de passeig, zona de quedades on hi ha molta gent , quasi
tothom va amb cotxe, no troben aparcament i passen molt de temps buscant.
Proposem que hi hagi més places d’aparcament gratuït al centre d’Olot, ja que
quan anem a comprar, passejar, a la biblioteca, a veure activitats… necessitem
més comoditat a l’hora d’aparcar perquè no haguem d’estar fent voltes.
Pensem que, per millorar la ciutat, hi hauria d’haver més places d’aparcament
gratuït perquè així tothom hi anirà. Quan hi hagi teatre, festes o activitats hi
haurà més gent al centre i tindrem més temps per nosaltres.

PROPOSTA 7: VIGILÀNCIA
Que la policia vigili més els carrers, els parcs nous, per controlar les zones on
destrossen papereres i llums i col·laborin més quan hi hagi un robatori.

Olot és molt tranquil però de vegades passen coses que perjudiquen la ciutat
com el vandalisme, etc. Els policies ja fan bé la seva feina, però en alguns
casos haurien d’estar més alerta. Evidentment no poden tenir ulls a tot arreu.
Per això proposem que la policia vigili més els carrers, els parcs, etc. També
podrien controlar les zones on es destrossen papereres i llums i col·laborar
més quan hi hagi un robatori o algun acte similar.

Amb tot això aconseguiríem que hi hagués més seguretat a la ciutat i que no
trobéssim tantes destrosses pel carrer. D’aquesta manera també
aconseguiríem que els nens i nenes de la nostra edat puguem estar més
tranquils als parcs

PROPOSTA 8: RAMPES
Que posin rampes a voreres, als edificis, carrers i a escales per les persones
que van amb cadira de rodes, cotxets, etc.

A la ciutat d’Olot hi ha gent que té dificultats per moure’s o desplaçar-se com
per exemple la gent que va amb cadira de rodes, gent gran, gent amb crosses,
cotxets, o que tenen dificultats per veure-hi. Aquestes persones necessiten
poder caminar amb seguretat per la ciutat.
És per tot això que proposem que als llocs on hi ha escales o als passos de
zebra i les voreres, també hi hagi rampes per la gent que no té tanta facilitat
per pujar escales o escalons (o per la gent que va amb bicicleta o patinet)
També proposem que a les rampes molt llargues hi hagi un replà a la meitat,
amb baranes al costat, perquè la gent no pugui relliscar i caure
Amb tot això aconseguiríem facilitar el pas pel carrer de la gent que va amb
cadira de rodes, cotxets i la gent gran, que podrien moure’s més bé, sentir-se
més segurs i no fer-se mal
Així la gent potser circularia més a peu per la ciutat, no contaminaria, i sortiria
més de casa
Finalment, la ciutat estaria més adaptada a la gent amb problemes de
mobilitat o mobilitat reduïda

PROPOSTA 9: VEGETACIÓ
Que hi hagi més vegetació i herba als parcs i a les places perquè així respirem
aire net i no ens farem mal.

A nosaltres ens agrada anar als parcs i a les places a jugar, a llegir, a pintar, a
parlar… Quan fa calor ens agrada trobar llocs amb ombra. Hi ha places que no
hi ha vegetació i ens agrada trobar llocs naturals.
Ens agradaria que en els parcs i a les places hi hagi més arbres, herba, flors,
arbustos, perquè d’aquesta manera l’aire seria més net, els parcs i les places
serien més maques i ens inspiraríem més a pintar i a jugar.
Si en els parcs i les places de la nostra ciutat hi hagués més vegetació seria
més bonic, l’aire seria més net i no ens avorriríem tant. També ens vindrien
ganes de jugar, ens inspiraríem més i estaríem més segurs perquè no ens
faríem tant de mal com si juguéssim en un parc sense herba.

PROPOSTA 10: DISCOTECA
Que hi hagi una discoteca de menors d’edat perquè no podem anar a
discoteques.

A la nostra ciutat les discoteques que hi ha són per grans. Els nens i nenes del
Consell dels Infants necessitem divertir-nos. Si hi hagués una discoteca hi
haurien més visitants.
A nosaltres ens agradaria tenir un espai on poder ballar i quedar amb els
amics. En aquest espai ens agradaria que hi hagués una discoteca amb un dj
(disjokey), concerts, etc. adequats a la nostra edat, que sigui barat.
Així doncs, aconseguiríem que, a part de poder anar als parcs, tinguéssim una
altra manera de divertir-nos els nens i nenes de la nostra edat
També aconseguiríem que nens i nenes dels afores d’Olot poguessin venir a
divertir-se com nosaltres

