Les 15 propostes
del Consell dels Infants
d'Olot 2018
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PROPOSTA 1. ELS GRONXADORS DELS PARCS

A nosaltres, els alumnes de 5è d’Olot, ens agrada molt anar als parcs però de
vegades no estan pensats per nens de la nostra edat (10-12 anys). Creiem que els
tobogans estan massa inclinats, són massa curts i no són divertits, la base del
gronxador és petita i no hi cabem bé i els gronxadors de molles són baixos i petits.
Nosaltres proposem que es col·loquin pneumàtics com a gronxadors i també
gronxadors en forma d’olla, tobogans en forma d’espiral amb uns quants revolts, que
hi hagi parcs de salut per totes les edats i no només per gent gran i circuits per
poder fer en bicicleta. Per acabar, esperem que es puguin fer els parcs amb totes
aquestes propostes perquè així hi aniríem més.
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PROPOSTA 2. ACTIVITATS FAMILIARS

Els alumnes de 5è pensem que a Olot es fan activitats per famílies però nosaltres no
ens hi apuntem, sovint no ens assabentem de què es fa. Quan hi ha activitats els
pares no hi participen i només són els nens que hi van. Ens agradaria fer activitats
més divertides conjuntament amb els nostres pares i avis.
Proposem que hi hagi espais per jugar amb els nostres avis com ara la petanca,
escacs, les dames, jocs de cartes, ens podrien ensenyar a jugar-hi i es podrien fer
torneigs, ens podrien ensenyar a fer mitja o cosir, pintar, ballar sardanes, etc.
Nosaltres també els hi podríem ensenyar coses com per exemple utilitzar les xarxes
socials i internet, fer manualitats, ballar reggaeton i trap, i cantar cançons modernes.
Les activitats serien gratuïtes.
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PROPOSTA 3. DIVERSITAT FUNCIONAL

Els nens i nenes del consell dels infants d’Olot, creiem que no hi ha gaires activitats
pels nois i noies amb diversitat funcional perquè no poden fer segons quines
activitats si no estan adaptades per ells.
Nosaltres proposem que hi hagi més activitats per aquells infants que pateixen
diversitat funcional. Així aconseguirem que tinguin les mateixes opcions i que no es
sentin desplaçats.
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PROPOSTA 4. TIROLINES

Les nenes i nens d’Olot ens agrada gaudir dels parcs, però de vegades els trobem
una mica avorrits. Ens agrada molt tirar-nos amb tirolina i, per això, proposem
instal·lar-ne a més parcs d’Olot i que se’n faci una de molt més llarga al parc del BCrek.
Si hi haguessin tirolines a altres llocs, per exemple una a cada barri, seria més
accessible per a tots perquè podriem anar-hi sense els pares. També els nens i
nenes podrien anar canviant de parc i no s’acumularien en els mateixos llocs.
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PROPOSTA 5. EXCURSIONS POPULARS

Els nens i nenes del Consell d’Infants creiem que si l’ajuntament organitzés
excursions i caminades populars gratuïtes la gent podria fer esport a la natura,
aportaria que més gent de la ciutat es conegues, facilitaria espais de salut i
coneixeríem més bé l’entorn natural d’Olot. Per això proposem que mensualment
l’Ajuntament organitzi excursions o caminades populars gratuïtes per la ciutat.
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PROPOSTA 6. LES FONTS

A nosaltres, nenes i nens d’Olot, ens agrada molt anar als parcs, però hi trobem
moltes fonts que no funcionen, que tenen alguna part trencada, com les fonts del
Parc de les Tries, o fins i tot algun parc sense font, com el que hi ha al costat de la
xurreria, a la plaça Clarà. També hi ha altres punts de la ciutat on això passa, no
només als parcs, per exemple la font de davant de l’Escola El Morrot o la de davant
de Correus. A la font del parc del Pla de Dalt l’aigua no és gaire bona.
Per aquest motiu, proposem arreglar les fonts que no funcionen, que es renovin les
que ja són molt velles, i que se’n col·loquin als llocs on no n’hi ha. Als llocs més
turístics, com per exemple la zona del Firal, es podria assenyalar amb rètols els llocs
on hi ha fonts. Per tot això demanem que se solucioni com més aviat possible.
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PROPOSTA 7. SCAPE ROOM

Els nens i nenes de 5è de les escoles d’Olot que participem al Consell dels Infants
voldríem demanar-vos si es podria fer un scape room. No volem que sigui un negoci
privat, sinó una proposta de l’Ajuntament encarat a les escoles i col·locat en algun
espai públic, com per exemple: l’Hospici, el recinte firal, la Torre Malagrida o algun
espai històric.
Volem que sigui un scape room dirigit als nens i nenes, i que l’espai ens expliqui
alguna història antiga, és a dir, que sigui educatiu. Per resoldre l’enigma volem que
sigui necessari conèixer part de la història per resoldre’l. Proposem que s’obri
només per les escoles que ho demanin i dies especials que l’Ajuntament ho cregui
oportú.
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PROPOSTA 8. PARC D’AVENTURA

A les nenes i nens d’Olot ens agrada divertir-nos. Els parcs d’aventura ens agraden
perquè ens donen emocions, diversió, i una estona per passar-nos-ho bé. A Olot no
n’hi ha cap i quan volem anar a un ens hem de desplaçar fora de la ciutat.
Per això proposem que es faci un parc d’aventura gratuït, amb molts colors, amb
tirolines molt llargues i algunes de curtes, ponts penjants, tobogans llargs amb molts
revolts i pendent per no encallar-te, etc. Si el parc es fes a les Tries, per exemple, es
podria aprofitar que hi passa el riu. També es podria instal·lar tobogans i atraccions
per nens més petits o circuits amb diferents nivells de dificultat. Esperem que es
pugui fer.
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PROPOSTA 9. MERCAT DE SEGONA MÀ

Som els nens i nenes del Consell dels Infants d’Olot. Us volem proposar que ens
cediu un espai per organitzar un mercat de segona mà amb les coses que no fem
servir. Dels diners que guanyem al mercat, nosaltres mateixos podrem escollir quina
part donem a l’ajuntament per fer aquestes activitats i quina part ens quedem.
Aquest mercat hi podran participar tots els nens i nenes que vulguin. Amb els diners
que aconseguirem, ens ajudarà l’ajuntament a organitzar una activitat que nosaltres
mateixos escollirem, com per exemple : Concerts, hollyfestival, jocs espontanis,
millores pels parc, campionats, obres de teatre, col·locar inflables un dia, una
exposició amb cotxes esportius, cotxes vells i professions, entre d’altres.
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PROPOSTA 10. CASAL D’ESTIU
Som els nens i nenes del Consell d’Infants d’Olot i ens agrada molt anar als casals
tant d’estiu com d’hivern perquè ens divertim, hi fem nous amics, fem activitats
divertides, creem nous records i l’estiu no se’ns fa tan llarg. Sabem que no tothom
pot anar a un casal, perquè a vegades les famílies no tenen prou diners per pagarlos.
Per això proposem que l’Ajuntament busqui solucions per evitar que els nens i
nenes que no tenen recursos econòmics es quedin sense casal. Per exemple:
buscar voluntaris per fer de monitors i monitores en un casal obert per a tothom o
que l’Ajuntament intenti ajudar a la gent que no pot pagar el casal. Creiem que tots
hauríem de tenir les mateixes oportunitats i que cap nen o nena es quedés sense
casal!
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PROPOSTA 11. PARC D’ANIMALS

Als nens i nenes de 5è d’Olot ens agraden molt els animals, com per exemple els
dofins, els gossos, els pingüins o els tigres blancs, però també n’hi ha alguns que no
ens agraden tant com ara les aranyes i les serps. Com que hi ha molts animals que
ens agraden tenim mascotes petites a casa: hàmsters, conills, peixos, tortugues,
gossos petits, etc.
Per això volem fer un parc per animals petits, perquè puguin divertir-se. Podria ser
un parc a l’aire lliure però tancat perquè les mascotes no s’escapessin, amb parts
diferenciades segons el tipus d’animals perquè no s’acumulin tots als mateix lloc,
per exemple els hàmsters i conills en una part del parc i els gossos i gats en una
altra, vigilant que no es barallin. Moltes gràcies.
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PROPOSTA 12. LAVABOS A LES FESTES

Som els nois i noies del consell dels infants d’Olot i ens agradaria proposar que
quant hi hagi festes populars o fires hi hagin més lavabos i estiguin més nets.
Perquè actualment fan pudor, estan bruts, no tenen llum i no podem veure-hi res i
trobem molt de paper a terra. A més a més les portes no tanquen bé, no hi ha sabó
per poder-nos rentar les mans i en general són molt petits. Per això volem que
estiguin més nets per sentir-nos més còmodes.
També ens agradaria que aquests lavabos estiguessin distribuïts de forma més
general no només on es fan les activitats centrals, perquè d’aquesta manera només
els podem trobar al centre i tots aquells que vivim lluny o hem aparcat als afores no
tenim l’opció d’anar al bany. Així també ens assegurem que la gent no faci les seves
necessitats pel carrer.
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PROPOSTA 13. IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS ESPORTS
Els nens i nenes de 5è ens agrada fer esport i en practiquem de diferents. Ens
trobem que en alguns esports no hi ha nois i en altres no hi ha noies, i ens agradaria
que hi hagués més igualtat en tots els esports.
Per solucionar això proposem fer tallers a l’escola on puguem provar diferents
esports com dansa, equitació, patinatge… També proposem que al pavelló de
hoquei s’ampliïn els vestuaris per a noies. Desitgem que aquesta proposta es pugui
fer. Gràcies per la vostra atenció.
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PROPOSTA 14. EL PARC DE BONAVISTA

Nosaltres normalment, sobretot a l’estiu, anem a jugar al parc de la plaça del barri
de Bonavista. Quan hi anem ens trobem que hi ha nens més grans que no ens
deixen jugar a les porteries de futbol. Les cistelles de bàsquet estan molt deixades,
hi ha forats al terra, hi ha nens que han trencat coses del parc.
Per començar proposem xarxes de protecció de ferro com la que hi ha a l’altre
costat perquè les pilotes no s’escapin. A més, que es canviï la taula de tennis taula,
que arreglin les cistelles de bàsquet i la font. Esperem que es pugui fer. Moltes
gràcies.
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PROPOSTA 15. CARRERS MÉS NETS PER FESTES DEL TURA

Som els nens i nenes del consell dels infants d’Olot i ens trobem que a les Festes
del Tura, als carrers hi ha escombraries per terra, menjar i papers a prop de les
parades, com també podem trobar alcohol o ampolles trencades per terra, paquets
de tabac, entre d’altres.
Aquesta situació ens molesta perquè els carrers fan mala olor, ens podem fer mal i
hem de vigilar per on caminem. Per això proposem que totes aquestes situacions
que us hem explicat desapareguin,

demanem que per les Festes del Tura els

carrers es mantinguin més nets. Una de les possibles solucions seria més neteja o
fer publicitat per conscienciar la gent.
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