Les 30 propostes del Consell dels Infants d'Olot 2015-2016 han estat proposades, escollides i
redactades íntegrament pels nens i nenes de 5è i 6è de la ciutat.

Proposta 1: Brutícia al riu
-

El medi ambient és important perquè puguem viure, però la majoria de gent no
dóna importància a la brossa que deixa. Volem que el riu estigui net pels
animals i plantes que hi viuen.

-

Si llencem deixalles al riu les plantes i els animals es moren i a mesura que es
vagin morint, a causa de l’aigua del riu contaminada, l’ésser humà es quedarà
amb menys oxigen i cada vegada la vida serà més curta.

-

Proposem que la gent entengui la importància que té el riu, que el cuidi
més i que no hi llenci residus.

-

Amb aquestes idees que proposem aconseguiríem que el riu no es contaminés
i que els animals hi poguessin viure i la gent d’Olot el pogués disfrutar.

Resposta
El riu és un dels espais que més hem de
cuidar de la nostra ciutat, ja que la flora i la
fauna del nostre entorn hi tenen una
presència destacada. Hem de fer tots els
esforços possibles per mantenir-lo net,
evitant que la gent hi aboqui residus i
impulsant diferents actuacions de millora al
llarg de l’any.
Des de l’Ajuntament hem dissenyat un
programa de neteja de lleres del riu Fluvià al
seu pas per Olot. Els treballs van començar a la zona del Tossols (al barri de Sant
Roc) i van continuar aigües avall seguint el traçat del riu fins a l’alçada de Les Tries. Es
retira vegetació que no és pròpia de la zona i els arbres caiguts, a més de recollir els
residus que es troben a l’interior o al costat del riu. També s’han repintat els bancs i les
baranes de fusta de protecció dels marges dels rius perquè estiguin en les millors
condicions possibles perquè la gent els pugui utilitzar.
Perquè la gent entengui que no s’ha
d’embrutir el riu fem actuacions de
neteja i col·loquem papereres al llarg
del seu recorregut.

Proposta 2: Contaminació de fàbriques
-

-

Les fàbriques, a part de facilitar-nos la vida, també contaminen. Però no són les
úniques: Hi ha diferents factors que també ho fan, com ara els cotxes, les
motos, la gent, etc.
Les fàbriques no poden deixar de contaminar un 100%, però sí que poden
reduir la contaminació innecessària.
La contaminació no només afecta al medi ambient, sinó també a les persones.
Els infants d’Olot proposem que es redueixi el màxim possible la
contaminació de les fàbriques.
A dia d’avui, però, no hem arribat al consens de com arribar a reduir-la. Si de
forma voluntària, de forma obligatòria o un terme mig.
Amb això, aconseguiríem que les fàbriques no contaminessin tant, es reduiria
la contaminació i la ciutat d’Olot estaria molt millor.

Resposta
Totes les fàbriques han de seguir un
control molt estricte dels processos
d’elaboració dels seus productes. Les
empreses tenen l’obligació de vigilar els
productes i materials que utilitzen i les
conseqüències que la seva activitat pot
tenir sobre el medi ambient. Per això, han
de controlar els residus que produeixen,
les aigües residuals i les emissions a
l’atmosfera...
Des del Consorci SIGMA es disposa d’un aparell que mesura la quantitat de CO 2
(diòxid de carboni) a l’aire. D’aquesta manera, sabem si les fàbriques deixen anar
massa gasos a l’atmosfera i per tant, contaminen o no. A Olot, totes les anàlisis que
hem fet han confirmat que les nostres empreses treballen correctament.
També es controlen els abocaments d’aigües residuals que van a la depuradora a
través de la xarxa de clavegueres. I es sancionen a les empreses que aboquen
productes no autoritzats.

Proposta 3: Aigua
-

Hi ha molta gent que malgasta aigua.
L’aigua és necessària per netejar-nos.
Si ens banyem gastem més aigua que si ens dutxem.
L’aigua serveix per rentar-nos les dents, les mans, la cara, la roba, etc...
L’aigua és necessària per la vida.
És necessària per regar les plantes, per beure i menjar.
Els animals la necessiten i és necessària pel riu.
Així, proposem que la gent no malgasti tanta aigua.
Amb això aconseguirem tenir més aigua per viure.
També beneficiarà als animals, a les plantes, als boscos i a les persones.

Resposta
L’aigua és un element imprescindible no només
per a nosaltres sinó també per a tots els
organismes vius. Per això, hem d’utilitzar-la de
forma correcta i no fer-ne un mal ús.
A Olot s’han fet campanyes d’estalvi i eficiència
d’aigua per recordar a la gent que, per exemple, no
hem de tenir l’aixeta sempre oberta mentre
netegem els plats o ens raspallem les dents.
També s’han regalat difusors per col·locar a les
aixetes dels veïns i veïns d’Olot perquè no gastin
tanta aigua. A més de conservar el medi, gastar
més aigua significa pagar més: com més aigua
fem servir, més haurem de pagar en el rebut de l’aigua.
El cicle de l’aigua i com la gestionem és el tema de les xerrades que s’organitzen als
centres educatius d’Olot.
A nivell municipal, programem els regs de les àrees de jardineria en horaris nocturns o
de matinada per tal d’evitar l’evaporació i estalviar aigua.

Proposta 4: Caça
-

-

-

-

-

Hi ha animals que estan en perill d’extinció, que és quan una espècie
desapareix i ja no en poden haver més.
Un animal es pot extingir per més d’una raó, com per exemple per la caça, per
l’hàbitat, perquè li costa aconseguir aliments, per malalties, per una espècia
invasora, per depredadors, etc.
Quan no hi ha límit a l’hora de caçar, es poden extingir animals i l’animals que
s’alimentava d’aquest que s’ha extingit també es podria arribar a extingir,
provocant una reacció en cadena.
Hi ha gent que no respecta els límits, que s’anomenen caçadors furtius.
Per tot això, proposem posar cartells en els llocs on es pot caçar per
advertir dels animals que es poden caçar i els animals que estan en perill
d’extinció.
Si hi ha algú que es salta els límits, que hi hagi conseqüències per aquesta
persona. Amb això, aconseguiríem que els caçadors furtius no cacessin tant
il·legalment i que comencessin a complir la llei.
També aconseguiríem que no s’extingissin tantes espècies.

Resposta
Al nostre territori, els llocs on la gent pot caçar i on no
ho pot fer està determinat per la normativa que regula
aquesta activitat. Hem de saber que no es pot caçar
ni dins ni a prop dels nuclis urbans. I que per fer-ho
els caçadors han de complir una sèrie de mesures:
han d’indicar amb senyals a quin espai estan caçant
perquè no hi pugui entrar algú sense adonar-se’n i
han de portar roba de colors cridaners perquè no es
pugin confondre amb la vegetació.
La mateixa llei també determina les espècies
que es poden caçar de les que estan
protegides.
Les espècies amenaçades estan definides
per llei i el cos dels Agent Rurals és qui
controla i fa el seguiment dels caçadors, que
necessiten del corresponent permís i
autorització per poder fer-ho fer.

Proposta 5: Bicicarril
-

El bicicarril no contamina perquè les bicicletes són un mètode de transport que
no contamina.
Hi ha trossos del bicicarril que no connecten amb cap lloc.
Actualment el bicicarril no connecta amb la majoria de sortides d’Olot.
Per això, proposem que sigui més llarg i que passi per tots els llocs de la
ciutat possible, especialment els més bonics.
També proposem que es connectin entre ells.
Amb això, aconseguiríem que la gent passés més pel bicicarril i que la gent fes
més esport.

Resposta
Una de les prioritats que ens hem marcat
per aquests propers anys és la creació de
més trams de carrils bici. Volem que els
que ja hi ha en aquests moments per Olot
permetin fer uns recorreguts més llargs
per la ciutat perquè més gent els pugui
utilitzar.
Tot i que volem estendre el carril bici per
tota la ciutat, hi ha uns espais que
considerem prioritaris perquè puguin
quedar-hi comunicats. Són els centres escolars i els equipaments on podem fer esport,
també l’espai més proper al riu.
Per potenciar el bicicarril, hem editat un plànol amb els trams que ara ja estan en
funcionament i els aparcaments de bicicletes que tenim a la ciutat.
Olot organitza una activitat educativa centrada en l’ús de la bicicleta, que ha rebut un
reconeixement. És el VoltOlot que pretén, d’una banda, fer una activitat físicoeducativa amb els alumnes de les Escoles Verdes per promocionar l’ús de la bicicleta
als centres educatius i, de l’altra, animar a la ciutadania en general a utilitzar aquest
mitjà de transport en els trasllats curts per la ciutat.
L’experiència educativa “VoltOlot, educant per a una mobilitat més sostenible”, ha estat
seleccionada com a pràctica significativa i s’ha incorporat al Banc de Bones Pràctiques
del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi
i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. L’organitza l’Institut Municipal d’Educació i
Joventut, l’Institut Municipal d’Esport i Lleure, les Escoles Verdes de la Garrotxa, el
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’activitats físico-esportives de l’Escola Pia d’Olot i la
Policia Municipal ha destacat per la seva aportació innovadora i de qualitat en la
temàtica d’Educació

Proposta 6: Malgastar electricitat
-

-

L’electricitat és necessària per la il·luminació, per cuinar, per dutxar-se, pels
cotxes, per la calefacció, per l’ordinador, pel wifi, pels mòbils, per les tablets,
pels portàtils, per les fàbriques i per fer funcionar tots els electrodomèstics de la
casa.
Hi ha gent que malgasta l’electricitat i no en fa un bon ús.
Hi ha moltes maneres d’obtenir-la: N’hi ha de renovables, com ara amb plaques
solars, aerogeneradors, turbines hidràuliques, i n’hi ha de no renovables, com
les centrals tèrmiques i les nuclears.
Per això, proposem que no es malgasti tanta electricitat.
Un dels mètodes per no malgastar tanta electricitat seria domotitzar els llums
dels edificis públics i utilitzar més energies renovables.
Amb això, aconseguiríem estalviar més energia i abaixaríem el preu de les
factures. A més, no contaminaríem tant.

Resposta
De la mateixa manera que hem de fer els
possibles per estalviar aigua, també hem de
vigilar de només fer servir l’electricitat que ens fa
falta.
Per reduir el consum d’electricitat hem instal·lat
bombetes de baix consum (leds) als carrers i els
fanals de la ciutat, als semàfors de la via pública i
els llums dels edificis municipals. A les escoles,
hem posat en marxa una tecnologia que apaga
els llums de les aules quan s’acaben les classes.
Un sistema que també permet apagar la
calefacció si ens la deixem funcionant i que també s’ha posat en funcionament a
equipaments culturals i al mateix Ajuntament. Totes aquestes actuacions formen part
d’un Pla d’Energia.

Proposta 7: Reciclatge a l’escola
-

Als patis de les escoles la majoria de nens i nenes no reciclen perquè només hi
ha un sol tipus d’escombraries.
A més, algunes persones tiren les deixalles a terra.
Proposem que hi hagi escombraries de reciclatge als patis de les escoles.
També proposem que cadascú es responsabilitzi de les seves deixalles i
demanem a tothom que, si us plau, faci cas.
Amb això, aconseguiríem millorar el pati de l’escola en el tema del reciclatge,
aconseguiríem millorar el medi ambient i aconseguiríem que el pati estigués
més net.

Resposta
El reciclatge dels residus és un dels temes que més cura hem
de tenir. Hem d’intentar reduir els residus que generem:
evitant els materials que no poden tenir més d’un ús (com els
plàstics o paper d’alumini per embolicar l’esmorzar),
reutilitzant els materials que fer servir en diferents ocasions i
sobretot hem de reciclar bé. És molt important per la nostra
ciutat i el medi ambient, que seleccionem bé els residus i que
els dipositem en el contenidor que toca. Així, seguiran el tractament adequat que
evitarà que fem malbé l’entorn i, en alguns casos, podran
tenir una altra funció.
El reciclatge és un dels temes que segur que heu treballat a
l’escola, especialment si formeu part del programa Escoles
Verdes. A Olot hi ha quatre centres educatius que són
Escoles Verdes.
Atenent a la vostra petició, estudiarem la instal·lació de
contenidors per seleccionar els residus a tots els centres
educatius que ens ho demanin. A les festes de finals de curs
de les escoles hem demanat si fa falta contenidor dels
materials que necessitin per poder-los portar a cada centre i
fer bé el reciclatge.

Proposta 8: Neteja del medi ambient
-

Hi ha boscos que estan nets i hi ha boscos que estan bruts.
Hi ha gent que està a l’atur i necessita un treball urgent.
Els boscos sovint queden en segon pla en el tema de la neteja.
Per tant, proposem que hi hagi gent que tingui una nova feina netejant el
medi ambient i que netegin bastant sovint el bosc.
Amb això, aconseguiríem tenir els boscos més nets i més gent amb treball.

Resposta
Primer de tot hem de treballar perquè la gent no
embruti el bosc ni qualsevol altre espai de la ciutat.
Per això, demanen als ciutadans d’Olot que no
llencin deixalles (papers ni plàstics) fora de les
papereres o espais destinats a aquesta funció. Però
també és veritat que hi ha gent que no fa cas
d’aquest missatge. Per això, fem actuacions de
neteja de la ciutat, especialment dels espais
naturals, i en molts casos a càrrec de gent que fins
al moment estava a l’atur.

Per exemple, aquest mes d’abril 9 persones van començar a
treballar en un programa de millora dels espais verds de la
ciutat. Treballen per mantenir nets llocs com el volcà
Montsacopa, el voltant del riu i altres punts d’Olot. Tots ells no
tenien feina i durant 6 mesos ens ajudaran a millorar l’entorn.
Des de l’Ajuntament també estem treballant amb el Parc
Natural i la Diputació de Girona per arribar a un acord que ens
permeti millorar l’estat dels boscos que hi ha a ciutat.
S’anomena acords de custòdia del territori, un conjunt
d’instruments que utilitzen organitzacions socials i ciutadanes
per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de
llocs concrets i que requereix la col·laboració dels propietaris
d’aquests indrets.

Proposta 9: Cotxes menys contaminants
-

-

El gasoil i la gasolina contaminen el medi ambient. Hi ha cotxes que
contaminen més que altres. La gasolina es treu del petroli.
Els cotxes elèctrics no fan tant de soroll com els cotxes de gasolina, no se’t
calen tantes vegades, no contaminen tant i són més fàcils de conduir.
Per això, proposem potenciar els cotxes que no gastin tant de
combustible i així no contaminarà tant el medi ambient. Una manera de
potenciar els cotxes elèctrics seria posar més gasolineres elèctriques.
Amb això, aconseguiríem millorar el medi ambient i estalviaríem més diners
perquè no gastaríem tant de combustible.

Resposta
A Olot, com a la resta de poblacions, cada
vegada hi ha més cotxes que, per tant,
necessiten més combustible i contaminen
més.
Però també és veritat que cada vegada hi ha
més gent que decideix utilitzar la bicicleta o
anar a peu a fer els seus desplaçaments per
l’interior de la ciutat on comencem a veure
vehicles elèctrics.
En els últims mesos, a Olot, s’han instal·lat els dos primers punts de recàrrega de
vehicles elèctrics. L’aparcament del Firalet ha decidit oferir als seus clients la
possibilitat de carregar el seu vehicle i des de l’Ajuntament també estem pensant
diferents punts de la ciutat pe posar-ne en marxa.
A més, entre l’Ajuntament i el SIGMA,
s’han comprat dos vehicles híbrids i
un d’elèctric per tasques de gestió
municipals. El servei de recollida de
residus i neteja viària de la ciutat,
disposa també de 4 vehicles elèctrics.
La voluntat és que cada vegada que
s’hagi de renovar la flota de vehicles
s’opti per un vehicle elèctric.

Proposta 10: Premiar el reciclatge
-

-

No totes les deixalles són orgàniques, ni van al mateix contenidor. Hi ha residus
que són reciclables i d’altres no.
Proposem que la gent que ho recicli tot correctament a cada contenidor
tingui una recompensa pagant menys impostos. A part d’això, s’hauria de
reduir el consum de plàstics i altres deixalles que no tenen contenidor per tal de
millorar el nostre medi ambient.
Amb aquesta proposta volem aconseguir que la gent recicli més perquè és
important no fer malbé el medi ambient i no foradar la capa d’ozó.

Resposta
Més d’una vegada se’ns ha demanat que la
persona que recicli bé rebi un mena de
“premi”. És a dir, que pagui menys impostos el
ciutadà que separa les deixalles del que no ho
fa. Creiem que és una qüestió molt difícil
d’aplicar perquè és complicat saber qui recicla
bé i qui no. Tot i això, sí que hem començat a
analitzar els barris de la ciutat per saber en
quins sectors es recicla millor que en d’altres.
I quan detectem uns contenidors on no es fa
bé el reciclatge enviem cartes als veïns
d’aquella zona per explicar-los quines són les obligacions.

Hem de tenir en compte que el rebut de les deixalles ens permet deixar cada dia la
brossa al contenidor, que la vinguin a recollir i que segueixi tot un seguit de passos
perquè els residus es tractin de forma correcta. Aquest procés té un cost elevat que
assumim tots els veïns d’Olot perquè el servei funcioni els 365 dies l’any.
A més, creiem que el fet de separar els residus és una obligació que tenim com a
ciutadans. Per tant, no som partidaris de premiar a qui ho fa bé sinó, en tot cas,
d’avisar i posteriorment sancionar als veïns i veïnes que no reciclen correctament.

Proposta 11: Camins per anar al riu
-

-

A Olot només tenim un riu: el Fluvià. Hi ha llocs que no en tenen i per això
l’hem d’aprofitar. Si està tot brut, no va bé pels animals ni pel medi ambient.
Els camins per anar al riu, normalment hi ha males herbes, deixalles i
excrements de gos.
Els senyals estan descolorits i n’hi ha pocs. N’hi ha que quan fa vent cauen
perquè no estan gaire ben agafats.
Hi ha llocs que els senyals no són necessaris i es podrien aprofitar per altres
llocs.
Per això, proposem que els camins per anar al riu estiguin molt més ben
senyalitzats i més ben cuidats, que no estiguin plens d'herbes ni de cap
deixalla ni excrements de gos.
Amb això, aconseguiríem que el medi ambient fos millor.

Resposta
Les diferents actuacions que hem fet
al voltant del riu Fluvià tenen per
objectiu aconseguir que la gent se’l
faci més seu. Hem netejat el seu
entorn, hem recuperat les fonts més
properes, hem millorat i col·locat
noves baranes on s’havien fet malbé i
també hem millorat la senyalització.
El Pla Integral de Millora del Fluvià
recull un seguit d’accions de millora
que es volem fer al riu, com també la creació de nous espais de carril bici perquè es
pugui seguir el seu recorregut amb bicicleta. Un dels projectes en els que ara s’està
treballant és que el passeig pel Fluvià sigui possible al tram comprès entre el Molí d’en
Climent (seu de l’Agrupament Escola i Guia Nostra Dona del Tura) i fins a Les Tries.

Proposta 12: Rutes per aprendre
-

-

Els nens i nenes d’Olot normalment no coneixen gaire la natura i el seu entorn.
Com que no ho coneixen gaire, perden l’interès i no ho cuiden.
Per això proposem que es facin excursions i rutes pel medi ambient
d’Olot, que fossin divertides, originals, voluntàries i interessants. En alguns
casos, podrien tenir activitats, anar en bicicleta, fer àpats i fins i tot quedar-s’hi
a dormir.
Amb això, aconseguiríem que a la gent li agradessin més les rutes, que
sapiguessin més coses i els interessés el medi ambient d’Olot, que
coneguessin més llocs i que gaudissin de la natura (i gràcies a això, la
cuidarien més).

Resposta
Una xarxa de camins que s’anomena
Itinerànnia ens ha permès descobrir
senders que antigament es feien
servir però que últimament havien
quedat abandonats.
Gràcies a
Itinerànnia, s’han senyalitzat 2.500
quilòmetres de camins que ens
permeten anar des d’Olot a qualsevol
punt de la comarca i arribar fins al
Ripollès o bé a l’Alt Empordà.
Aquesta és una bona manera per
descobrir el nostre entorn com també ho és passejar pels molts espais naturals
d’interès que tenim a la nostra ciutat.
Les excursions i les rutes pels indrets naturals de la ciutat és una bona oportunitat per
aprendre a valorar el territori: conèixer sobre el terreny les característiques vegetals,
animals i geològiques que la nostra ciutat ens pot oferir.
A Olot hi ha nombroses entitats que organitzen activitats per conèixer l’entorn: des de
sortides, visites guiades o altres activitats pensades per apropar-nos una mica més al
privilegiat territori on vivim.

Proposta 13: Anar a peu
-

-

-

Anar a peu és més sostenible que anar en vehicles contaminants. A més també
va bé pel nostre cos, perquè fem exercici.
Si anem més a peu, tindrem una ciutat menys contaminada, l’aire serà més pur,
no hi haurà tantes malalties respiratòries.
A més, hi haurà menys cotxes i tindrem menys accidents de cotxes, no hi haurà
tant de diòxid de carboni, hi haurà menys opcions perquè es formi l’efecte
hivernacle, el paisatge i l’aigua seran més nets i hi haurà més natura.
A part d’anar a peu, hi ha altres maneres de desplaçar-se sense contaminar: el
patinet, els patins, la bici, l’skate, el cotxe elèctric, el bus, etc.
Per tot això, proposem que la gent vagi a peu, en lloc de vehicles
contaminants, sempre que pugui.
A més, proposem fer voreres que tothom pugui passar, per exemple els
minusvàlids, i que els cotxes continuïn tenint espai per circular i que no
aparquin a les voreres.
Amb això, aconseguiríem no contaminar tant la ciutat, tenir la ciutat més neta,
que hi hagi més natura, que la gent no tingui tantes malalties respiratòries, ser
més sostenibles, tenir l’aire i l’aigua més nets, que no circulessin tants cotxes,
que no hi hagués tant de trànsit i que no hi hagués tants accidents.

Resposta
Sempre que puguem hem
d’anar a peu en els nostres
desplaçaments. A l’escola, a
casa, de dilluns a divendres
i també el cap de setmana
hem de caminar, fer servir la
bicicleta i utilitzar vehicles
que no contaminin i que, al
mateix temps, ens ajudin a
fer esport.
Per això treballem en fer
més carrils bici pel centre
d’Olot perquè la gent els pugui utilitzar per circular per la ciutat. Tot i que treballem
perquè el bicicarril arribi a tots els espais d’Olot, de moment la prioritat és que doni
servei a les escoles i instituts, entre altres espais, com les instal·lacions esportives.
Per tenir les voreres en condicions, cada any fem actuacions de millora als diferents
barris d’Olot: arranjant paviments que s’ha fet malbé, construint rampes per millorar
l’accessibilitat i així assegurant que la gent hi pot caminar millor. També repintem i
arreglem els passos de vianants perquè siguin més segurs i millorem els parcs i jardins
a més de plantar-hi arbres perquè la gent s’hi senti més a gust.

Proposta 14: Volcans
-

-

A Olot hi ha molts volcans però estan adormits. Hi ha molt de turisme, per
aquets motiu molta gent els visita cada dia i per això hi ha més possibilitats que
s’embrutin més.
També hi ha gent que quan va d’excursió tira brutícia i contamina el medi
ambient.
Fa un temps van treure una part dels volcans per extreure’n la greda i això
provoca que es destrossi el parc natural.
Proposem que els volcans estiguin més nets i que la gent col·labori en no
contaminar-los.
També proposem que no es destrossin els volcans, el parc natural, les
reserves naturals, els boscos, etc.
Amb aquestes propostes aconseguiríem tenir un medi ambient més net, més
maco, menys contaminat i Olot faria més goig.
També aconseguiríem que els animals poguessin viure en millors condicions i
els que estan en perill d’extinció no s’extingissin.

Resposta
Segur que més d’una
vegada heu sentit a dir
que “la Zona Volcànica de
la Garrotxa és el millor
exponent de paisatge
volcànic de la península
Ibèrica
amb
una
quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava”. Els volcans són un dels
elements que més ens caracteritzen i que més hem de tenir en compte del nostre
entorn. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s’encarrega de garantir la
conservació i millora dels espais naturals protegits.
El volcà Montsacopa ocupa un espai privilegiat al mig de la ciutat. Com la resta del
nostre entorn, l’hem de conservar i mantenir en condicions. Hi hem fet una actuació de
millora a les grederes, s’han col·locat nous esgraons per fer més fàcil l’accés, a més
de la instal·lació de nous bancs per poder descansar mentre pugem al volcà i veure
Olot des dels diferents punts de vista.
Per donar a conèixer la importància del nostre territori volcànic, estem treballant en la
creació d’un Centre dels Volcans.

Proposta 15: Un lloc per animals
abandonats i ferits
-

-

Sabem que hi ha animals abandonats que solen estar ferits o mal alimentats.
Hi ha gosseres que no estan en bon estat.
Sabem que hi ha gent que vol adoptar animals i no poden perquè són massa
cars.
Hi ha llocs que depèn de quin animal no el curen o no l’acullen.
Hi ha llocs que no tracten prou bé els animals.
Per això, proposem que hi hagi un lloc on poder portar animals
abandonats o ferits. En aquest lloc ens agradaria que hi hagués més espai i
que algunes parts estiguessin a l’aire lliure.
Ens agradaria que hi haguessin sales on els animals estiguessin com al seu
hàbitat, per poder fer que es recuperin més ràpid.
Voldríem que quan es curin, depèn de si són salvatges o domèstics, els
deixessin lliures o els posessin en adopció.
Ens agradaria que els animals que més s’adopten es posin a un preu raonable i
els que no s’adopten tant que es posin a un preu baix o gratuït.
Amb això, aconseguiríem que no hi hagués animals abandonats.
També aconseguiríem que molts més animals estiguessin en bon estat, que es
recuperessin més ràpid d’alguna ferida i ajudaríem els animals en perill
d’extinció.

Resposta
Olot acull el Centre Comarcal de Recollida
i Custòdia d’Animals. A les instal·lacions
situades al barri de Les Planotes hi arriben
els animals que s’han trobat abandonats
en algun dels municipis de la comarca a
l’espera que els recullin els seus
propietaris. Però no tots tenen aquesta
sort. Per això, es queden un temps al
centre fins que alguna família els adopta.
Són majoritàriament gossos tot i que
també hi ha gats i altres animals abandonats.
Quan es tracta d’animals salvatges, els Agents Rurals són els encarregats de fer-se’n
càrrec. Ells són els responsables de recollir-los i traslladar-los als centres
especialitzats perquè els puguin cuidar.

Proposta 16: Tallers de plaques solars
-

-

Les plaques solars recullen la llum del sol i la transformen en electricitat i no
contaminen.
Hi ha nens i nenes que tenen interès en fer tallers per fer-ne.
Per això, proposem fer tallers a l’estiu o a l’hivern per crear plaques solars
que siguin fàcils de fer pels nens i nenes, que siguin assequibles, adaptats a
l’edat i voluntaris.
Amb això aconseguiríem menys contaminació, que els nens tinguin un futur
perquè ja sabran muntar plaques solars i aconseguiríem estalviar electricitat.

Resposta
Estudiarem la possibilitat d’organitzar
tallers de creació de plaques solars dins
les activitats que organitzem dins la
programació de l’Estiu Riu o bé
coincidint amb les vacances de Nadal.
També us animem a visitar la Sala de
les Energies, que ara s’està construint a
les instal·lacions de l’antic Hospital.
Serà un espai on es podrà veure com es produeix l’energia i per quina via
s’obté: biomassa, pous de geotèrmia i plaques solars.

Proposta 17: Bosses de supermercat
-

-

Hi ha bosses de supermercat que són reciclables i n’hi ha que no. N’hi ha de
roba que són reutilitzables. Les bosses que no es poden reciclar van a
l’abocador. Se’n fan servir moltes. N’hi ha que són biodegradables i n’hi ha que
no.
Reciclable significa que es poden fondre per fer-ne altres coses. Reutilitzable,
que es pot tornar a utilitzar. I biodegradable, que es desfà naturalment.
Proposem que les bosses del supermercat siguin reciclables, reutilitzables
o biodegradables.
Amb això aconseguiríem no omplir tant els abocadors, que no arribi cap bossa
al mar i alguns peixos s’afoguin, que la gent reciclés més i que no hi hagués
tanta contaminació a la natura.

Resposta
Des de l’1 de gener d’aquest any 2016,
molts establiments han decidit fer pagar
per les bosses de plàstic. D’aquesta
manera es volen reduir el número de
bosses de plàstic que fem servir i que
afecten negativament el medi ambient.
Els últims anys, s’han fet diferents
campanyes demanant a la gent que no utilitzi bosses de plàstic sinó que cada
consumidor portin la seva pròpia bossa, reutilitzable o reciclable.
De cara a la tardor, tenim previst regalar bosses de roba per anar a buscar el pa.
D’aquesta manera, no caldrà utilitzar bosses de plàstic.

Proposta 18: Bicing
-

-

-

Les bicicletes no contaminen tant com els vehicles de motor, serveixen per fer
esport, per desplaçar-se d’un lloc a l’altre de la ciutat, n’hi ha que tenen
marxes, etc.
Hi ha ciutats que tenen un servei de lloguer de bicicletes, perquè la gent pugui
anar en bicicleta i no hagi d’agafar el cotxe o la moto. Els turistes agraeixen
aquest servei per no haver de portar la seva bici.
A Barcelona, aquest servei es diu Bicing, a Girona Girocleta, i sabem que n’hi
ha a més ciutats, com Palma, Amsterdam, Platja d’Aro, Palamós, etc.
Per això, proposem posar punts de lloguer de bicicletes per disminuir la
contaminació i el trànsit, que n’hi hagi als llocs importants i als bicicarrils.
És important que la gent sigui responsable i torni les bicis el mateix dia, que no
les robi i que no les faci malbé.
La policia municipal podria anar a les escoles a ensenyar com anar en bici per
la ciutat.
Amb això, aconseguiríem que no hi hagués tant de trànsit ni tanta
contaminació, la gent podria agafar les bicis tranquil·lament, la gent que no té
bicis tindria l’oportunitat d’agafar-ne, la gent faria més esport i aconseguiríem
més turisme.

Resposta
La posada en marxa de projectes
com el Bicing està pensat per a grans
ciutats. Cal que hi hagi un important
número de ciutadans que l’utilitzin
diàriament perquè sigui una iniciativa
amb èxit.
En el cas d’Olot, hem de promoure
l’ús de la bicicleta entre els veïns de
la ciutat però també entre els visitants
que a més de recorre-la a peu puguin
visitar els diferents espais d’interès que tenim a la ciutat i la resta de la comarca amb
les bicicletes de les empreses turístiques que es dediquen a aquesta finalitat.

Proposta 19: Fauna salvatge
-

-

-

A la fauna salvatge se la ha de tractar amb delicadesa. Són éssers vius com
nosaltres i no els podem maltractar o fer com si fossin una joguina.
Quan anem al bosc i veiem un rusc o un cau, no hem de tapar el cau ni tirar
pedres al rusc. I quan anem al riu, no hem de tirar pedres perquè podríem fer
mal als animals que hi viuen.
Alguns animals, quan els toquem les mares els deixen perquè fan olor a
persona. A més, alguns animals ens poden mossegar i tenir malalties.
Els esquirols necessiten arbres per viure, pau i que no els espantin.
Els mamífers petits, si s’espanten poden tenir un atac de cor.
Si donem menjar als animals salvatges, s’acostumen i no sabran anar-se a
buscar el seu propi menjar.
Els animals necessiten aigua neta per viure.
Per tant, proposem que hi hagi esquirols i llúdrigues en llocs adequats
pels animals, com ara el Parc Nou, La Fageda, La Moixina, les pistes
d’atletisme, el Parc Espunya, etc.
Proposem que quan es veu un animal pel carrer no li fem mal, no anem tots a
tocar-lo i el deixem lliure. Els hem de respectar.
Amb això, aconseguiríem que els animals visquessin en pau i tranquil·litat, que
no els hi facin mal, que no hi hagi perills d’extinció, que en vinguin més, que no
hagin de marxar, que no estiguin infeliços i els hi podríem fer fotos boniques
(sense flaix).

Resposta
La fauna salvatge escull el lloc on viu segons les
necessitats que té a cada moment. Si els
animals apareixen en determinats espais de la
ciutat, són un bon indicador de les condicions
del medi.
El Parc Natural, amb el suport de l’Ajuntament,
realitza una sèrie d’actuacions de reintroducció
de fauna salvatge autòctona, com per exemple
el cranc de riu, amb l’objectiu de millorar la
biodiversitat dels espais naturals de la comarca.
Estudiarem la petició que ens heu fet arribar perquè es puguin introduir oques o ànecs
en alguns dels espais naturals de la ciutat. De fet, en el Parc Nou ja es poden trobar
oques i tot l’itinerari del Fluvià per la ciutat hi veureu ànecs, a part de molts peixos
(com per exemple, carpes, barbs, bagres i anguiles).

Proposta 20: Incendis
-

-

Hi ha gent que en comptes d’apagar la cigarreta la tira a la vegetació.
Algunes persones no apaguen les barbacoes adequadament i es pot provocar
un incendi.
Molta gent llença brossa a la natura i al voltant dels edificis, que es poden
incendiar per culpa dels raigs del sol.
La gent que fuma no només es perjudica a si mateixa sinó també a les plantes.
Hi ha gent que tira focs artificials als contenidors i els fa explotar.
Coneixem un famós incendi que hi va haver el 2012 a la Jonquera que va ser
provocat possiblement per una cigarreta mal apagada i també hi havia una
mica de vent que per això va costar tant d’apagar-lo.
Per tot això, proposem que la gent que va a boscos, si fan foc, no se’l
deixin encès, assegurant-se que estigui ben apagat. També proposem que la
gent que fuma no tiri les cigarretes al bosc per no cremar-lo.
Amb això aconseguiríem que no es cremés la vegetació, que els boscos siguin
més nets i més verds, que no tirin tants petards al bosc, que no hi hagi víctimes
pels incendis, que els animals i plantes no es morin i que no tirin cigarretes.

Resposta
Els Agents Rurals són els encarregats de vigilar que es
compleixi la regulació del foc en espais naturals.
Controlen que només es faci foc en els llocs permesos i
amb l’autorització corresponent. Olot disposa d’un
excel·lent parc de Bombers preparats per a qualsevol
emergència de foc en el bosc i la ciutat.
Hem de prendre totes les mesures oportunes per no
provocar un incendi ja que les seves conseqüències
poden ser molt greus.

Proposta 21: Protocols d’anticontaminació
-

-

La contaminació és dolenta pels nostres ecosistemes: per la fauna, pel medi
físic, per la vegetació, pels rius, per les muntanyes, pels volcans, etc. La
contaminació fa malbé el planeta Terra.
Si no contaminem, podem solucionar molts problemes.
La contaminació també pot afectar a les persones.
Sabem que els protocols d’anticontaminació són beneficiosos pel medi
ambient.
Per això proposem que facin protocols d’anticontaminació.
Amb això aconseguiríem millorar el medi ambient, que la gent no contamini
tant, que Olot estigui més net i que els animals no pateixin tant.
A més, quan la gent respiri no li entrarà tanta contaminació al seu cos.

Resposta
Comencem a disposar d’una xarxa de control de la
qualitat de l’aire, de l’aigua i del subsòl a tota la
comarca que ens permetrà monitoritzar l’estat del
medi de manera sistemàtica i actualitzada.
D’aquesta manera, disposarem d’informació veraç i
actualitzada per a avaluar l’estat del medi.
Realitzem control d’emissions de CO2 realitzats des
del SIGMA. A més, enguany, han aparegut un
nombre molt important d’eixams d’abelles a la ciutat que ens demostren que Olot
disposa de bona qualitat ambiental.

Proposta 22: Preu transport públic
-

Els cotxes contaminen molt. Hi ha més morts en accidents de cotxe que
d’autobusos.
Hi ha moltes persones que no poden comprar-se un cotxe i necessiten anar en
autobús.
Per això, proposem que baixi el preu del transport públic, que hi hagi més
busos i més freqüència perquè així hi vagi més gent.
Amb això, aconseguiríem que la gent anés més en bus i que no contaminéssim
tant. També aconseguiríem que la gent no hagi de pagar tant. Com que hi
aniria més gent, l’Ajuntament guanyaria més diners per reformar Olot.

Resposta
El preu del bitllet del transport públic ajuda
a finançar el cost d’aquest servei al llarg de
l’any. Per tant, si el bitllet costa menys
però no s’aconsegueixen nous usuaris
caldrà destinar-hi més diners.
Actualment Olot disposa d’una bona xarxa
de transport públic, adaptat als horaris
escolars. La ciutat destina molts diners dels impostos que paguem tots els ciutadans
per oferir aquest servei.
Hem de treballar per aconseguir que cada vegada siguin més les persones que utilitzin
el TPO, el Transport Públic d’Olot. Cada any analitzem el número de persones que
utilitzen el TPO (quines línies i horaris) per fer-hi els canvis que calgui per donar un
millor servei.

Proposta 23: Abandonament d’animals
-

Hi ha gent que abandona animals. Per poca gent que ho faci, sempre n’hi
haurà massa perquè no n’hi hauria d’haver cap.
La majoria d’animals que abandonen es poden morir: de gana, de malalties,
atropellats, etc.
Per això, proposem que no abandonin els animals.
Amb això, aconseguiríem que els animals no passessin gana, salvar molts
animals innocents i evitar accidents.

Resposta
La Llei de protecció dels animals penalitza
com a infracció molt greu l’abandonament
d’un animal. Tot i això, hi ha gent que
decideix abandonar la seva mascota. A
l’època de vacances és quan es produeixen
més abandonaments, sobretot de gossos i
gats.
Tots els gossos d’Olot han de portar un xip i
estar donats d’alta al cens d’animals
domèstics.
A Olot hi ha un centre d’acollida i custòdia d’animals de companyia. Està situat al barri
de Les Planotes i el gestiona l’Associació Protectora d’Animals Terra Viva que
s’encarrega de tenir cura dels animals i de promoure la seva adopció.

Proposta 24: Aerogeneradors
-

-

Sabem que els aerogeneradors produeixen energia a través de l’aire.
En altra part, també sabem que els aerogeneradors no contaminen tant com les
energies no renovables.
Per tant, proposem que s’investigui si a Olot hi ha algun lloc que reuneixi
les condicions necessàries per posar-ne i sinó ho demanaríem a comarques
que faci molt de vent com l’Alt Empordà. Per exemple podríem fer un pacte
amb la comarca de l’Alt Empordà per pagar una part de la construcció dels
aerogeneradors a canvi d’una part de l’energia que produeixin.
Amb això, aconseguiríem no contaminar tant i la factura de l’energia sortiria
més barata.

Resposta
Dins el Programa d’Energia de la Garrotxa
2010-2015, es va estudiar la viabilitat que la
comarca utilitzi l’energia eòlica. La Garrotxa
no és una comarca ni ventosa ni de vents
sostinguts, fet que fa difícil la instal·lació
d’aerogeneradors. A nivell català, la
Generalitat disposa d’un Pla de zones
factibles d’instal·lació d’aerogeneradors que
és l’eina que s’utilitza actualment per planificar aquest tipus d’instal·lacions.

Proposta 25: Arbres i vegetació
-

-

Els arbres els necessitem per tenir oxigen i poder respirar. Si tallem tots els
arbres ens quedarem sense fruita i no ens alimentarem bé. Per això els hem de
cuidar.
Hi ha gent que fa servir els arbres per l’estufa.
Si malgastem el paper, ens quedarem sense arbres.
Si matem els arbres hi haurà animals que es quedaran sense refugi i alguns es
podrien extingir.
Per tot això, proposem que no es tallin tants arbres i que els tractin millor
(és a dir, que no els maltractin i que no els embrutin).
Finalment, també proposem que la gent no fes malbé tanta vegetació i que
no arrenqués plantes innecessàriament.
Amb això, aconseguiríem un medi ambient millor, perquè l’aire seria més net i
més pur. També tindríem un entorn més verdós i salvaríem moltes espècies
d’animals en perill d’extinció.

Resposta
A més de la importància que tenen per al medi, els arbres
també ens permeten veure i mesurar el pas del temps i la
cadència de les estacions.
A Olot, tenim la sort d’estar envoltats d’un Parc Natural i
amb molts arbres al seu interior. Amb la idea que els arbres
formin corredors naturals que facilitin el contacte de la ciutat
amb el Parc. Els arbres són els pulmons verds de la ciutat
ja que absorbeixen el CO2 (diòxid de carboni) procedent del
a combustió dels combustibles fòssils (gas, gasoil....) i
alliberen oxigen apte per respirar les persones. Aquest
procés es realitza quan hi ha llum i s’anomena fotosíntesi.
Però els arbres, com a qualsevol ésser viu,
necessitem que en tinguem cura. Per això,
tenim el Pla d’Espais Verds de la Ciutat d’Olot
que està concebut aplicant criteris de jardineria
sostenible, amb el màxim respecte cap a les
espècies vegetals, a part de la planificació
d’espais amb baix consum d’aigua i la
priorització de la presència d’espècies
autòctones. El Pla dóna especial importància a
la seguretat i estabilitat dels arbres, cosa que,
en alguns casos, ens ha obligat a la substitució
d’alguns d’ells.

Proposta 26: Lloguer de bicis elèctriques
-

-

Actualment, no hi ha bicicletes elèctriques per llogar a Olot.
Les bicicletes elèctriques poden funcionar amb energia renovable.
Per això, proposem que hi hagi bicis elèctriques que la gent pugui agafar i
després tornar-les. Hi podria haver aparcaments per aquestes bicis en
diversos llocs de la ciutat i que hi hagi alguna manera per saber qui la ha
agafat.
Amb això, no contaminaríem tant la ciutat com amb els cotxes o les motos.
També estalviaríem perquè no cal que et compris una bicicleta i no cal que
compris gasolina.

Resposta
És el mateix cas que el Bicing. Per
posar en marxa un centre de lloguer de
bicicletes elèctriques cal que hi hagi
molta demanda perquè tingui sortida.
En el cas d’Olot, caldria veure si hi ha
molta gent interessada en utilitzar
aquest servei abans de posar-lo en
marxa.
De
moment,
des
de
l’Ajuntament treballen en millorar les
vies destinades a aquest mitjà i
promoure el seu ús entre tots els ciutadans, però sobretot els més joves.

Proposta 27: Energia solar
-

-

-

-

-

-

L’energia solar és una energia renovable que ens ajuda a no contaminar tant.
La podem utilitzar per mirar la tele, per tenir llum a casa, per mirar el mòbil, per
tenir electricitat, per tenir escalfor, etc.
L’energia solar s’aconsegueix a partir de la llum del sol i es pot portar fins a
casa nostra a partir de les plaques solars. També es pot guardar per fer-la
servir quan no hi ha sol, per exemple de nit o quan plou.
Actualment, pocs edificis públics tenen plaques solars, els edificis que gasten
molta energia (entre els ordinadors i la llum) no aprofiten prou la llum del sol i
fan servir energies contaminants.
A Olot hi ha molt pocs pisos amb plaques solars.
Per tot això, proposem que els edificis públics vagin amb energia solar,
que s’aprofiti més la llum del sol i que l’ajuntament ajudi a pagar les
plaques solars als teulats dels pisos.
Amb això, aconseguiríem que no hi hagi tanta contaminació, que els hotels,
pisos i edificis no gastessin tanta energia, que es fes servir més energia solar,
que hi hagués més plaques solars als edificis, pisos i cases.
També aconseguiríem no fer servir tanta energia no renovable.

Resposta
El Pla d’energia de la Garrotxa,
redactat l’any 2011, preveu actuacions
en aquest sentit. Concretament, la
xarxa
espavilada,
que
s’està
desenvolupant al centre d’Olot, a la
zona de la nova Plaça Mercat, n’és un
exemple clar. Potenciar l’energia
renovable i la dóna a conèixer a tota la
població.
L’Ajuntament, d’altra banda, ha pres un conjunt de mesures per reduir el consum
energètic dels edificis municipals i es projecta la instal·lació de plaques solars als
locals de nova construcció. Actualment, l’Ajuntament també aplica una bonificació de
la llicència d’obres dels edificis que col·loquin plaques solars.

Proposta 28: Llocs protegits
-

-

-

-

Per culpa de la brutícia de les persones cada vegada hi ha més animals que
han de marxar a buscar llocs més nets, com les llúdrigues, que necessiten
viure en llocs nets i, si no n’hi ha, és un senyal que el riu és brut. Tothom hauria
de ser més respectuós/a amb els hàbitats naturals.
Per tot això, proposem que hi hagi més zones protegides on els animals
visquin tranquils i no es puguin caçar. A prop del riu podria haver-hi zones
del bosc només pels animals, perquè poguessin anar a beure aigua, rentar-se i
es poguessin reproduir. Alguna gent especialitzada, com naturalistes,
veterinaris/es i agents rurals, els podrien cuidar i alimentar.
També proposem que aquí a Olot les llúdrigues visquin en un espai protegit
“mentre estiguin en perill d’extinció”, i també altres animals en perill com ara les
guineus.
Amb totes aquestes idees podem fer d’Olot un lloc millor pels animals i ens
beneficiaria a tots/es.

Resposta
Olot es troba dins el Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, que és
una zona natural protegida. Dins el Parc
Natural, a més, hi ha les zones de
Reserva Integral, on les condicions de
protecció encara són més estrictes.
La gestió dels Espais Naturals Protegits
inclosos en al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa està dirigida per
l’equip gestor d’aquest organisme, el qual
vetlla de manera rigorosa per garantir la conservació i millora d’aquests espais.

Proposta 29: Aparcaments per bicis
-

La gent no aparca les bicis on toca. Per exemple, a les faroles i als arbres.
Hi ha llocs que hi ha molts aparcaments de bicicletes (i la gent no els fa servir) i
d’altres llocs que la gent en necessita i no n’hi ha.
La major part de la població no sap que si aparca una bicicleta en una farola o
en un arbre, la policia la pot retirar.
Si la gent va més en bicicleta es reduirà la contaminació.
Pel carril bici, quan vols parar a beure aigua en alguna font, has de deixar la
bici en un racó perquè no hi ha aparcaments.
Per tant, proposem que hi hagi més aparcaments de bicicletes en els llocs
on calgui.
Amb això, aconseguiríem que la gent no aparqués a qualsevol lloc.
Com que la gent s’animaria a anar més en bicicleta, potser aconseguiríem
reduir la contaminació.
També aconseguiríem que la gent que va a comprar alguna cosa en bicicleta hi
pogués anar tranquil·lament perquè sap que trobarà aparcaments.
Finalment, la gent faria més esport i es posaria més en forma.

Resposta
A Olot, cada dia es realitzen més de 2.000
desplaçaments amb bicicleta i la ciutat disposa de 575
places distribuïdes en 72 aparcaments de superfície
destinades a aquest mitjà. Són dades que recull el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible Municipal. Tot i que la
majoria dels ciutadans d’Olot que utilitzen la bicicleta
circulen correctament, la Policia Municipal ha detectat
actituds incorrectes que vol reconduir. Per això, s’ha
portat a terme una campanya informativa dirigida als
usuaris d’aquest mitjà de transport.
Des de l’Ajuntament treballem per millorar aquestes
dades i aconseguir que cada vegada hi hagi més gent
que utilitzi la bicicleta. Per tant, que també hi hagi més
espais on es puguin aparcar.

Proposta 30: Cendrers a les papereres
-

La gent tira les cigarretes al terra o en altres llocs on no es poden llençar, com
boscos, recintes esportius, etc.
Gairebé mai apagades. Cal vigilar al bosc especialment, que es pot incendiar.
No hi ha quasi cap cendrer al costat de les papereres.
Actualment, la majoria de gent que tira les cigarretes a terra no reben una
multa.
Per això, proposem que hi hagi cendrers a totes les papereres,
senyalitzats, perquè la gent no tiri les cigarretes al terra.
Amb això, aconseguiríem que no hi hagués tanta contaminació, ni tants
incendis i que els carrers estiguessin més nets.

Resposta
Tirar les cigarretes al terra és un acte d’incivisme que, a més,
pot tenir conseqüències greus ja que poden causar un incendi.
Per això, estudiarem la proposta que ens feu per instal·lar més
cendrers, especialment als punts més concorreguts i a les
entrades dels serveis públics de la ciutat. De moment, hem
col·locat bosses de plàstic a les papereres perquè no s’embruti
el terra.

