Escola Bisaroques 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Èric, Òscar, Fafa, Leire, Oriol, Ishita, Sumeet, Tura, Alba, Weiming, Meritxell, Lina,
Jan, Eva, Irene
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Que els avis puguin anar amb taxi gratis
-Posar rampes al costat de les escales per la gent que va amb cadira de rodes
-Rampes perquè els avis amb cadires de rodes pugin travessar la carretera tranquils
-Semàfors al carrer que durin més
-Cadires de rodes elèctriques i barates
-Que hi haguessin motxilles propulsores pels avis
-Cotxes automàtics pels avis que no poden conduir
ACTIVITATS
-Que els avis puguin aprendre català
-Que els avis aprenguin tecnologia
-Que puguin anar a fer reforç i tallers de memòria
-Més activitats com aquagim, excursions...
-Activitats entre setmana pels avis, com sardanes
-Que els avis vinguin un dia a la setmana a l’escola
-Escoles pels avis
-Un robot que ajudi als avis
-Unes sabates de foc voladores
-Un pavelló a on els avis es pugin trobar
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que els avis tinguin voluntaris per cuidar-los
-Que els avis tinguin més protecció contra el Covid-19
-Gent a casa els avis que tenen problemes de salut perquè els cuidin
-Que a les residències hi hagi robots per a cuidar els avis

-Que la gent gran puguin anar amb més facilitat a les botigues amb ascensors i
rampes
-Una botiga preparada pels avis
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc amb espais per la petanca, fer esport, etc.
-Que els avis puguin llogar horts a preus barats

Escola Bisaroques 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

➔
Soufia, Noa, Aksana, Ramatoulae, Yordin, Aina, Peixin, Ariadna, Iris, Ali, Sira, Estela,
Orokia, Clàudia, Hanchen, Anase
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Rampes a les baranes
-Cotxes elèctrics
-Que a totes les residències i pàrquings hi hagi escales mecàniques
-Més bancs
-Les voreres més baixes
-Ascensors als supermercats
-Menys trànsit
-Menys de fum a la ciutat
-Que al terra no hi hagin tants de bonys
-Una carretera pels avis
-Cotxes pels avis
-No hi hagi escales a Montolivet
-Escales mecàniques al cine
ACTIVITATS
-Centres on els avis puguin aprendre coses relacionades amb la salut
-Més activitats pels avis i no tantes pels infants

-Lloc a les biblioteques per a la gent gran
-Jocs pels avis
-Que celebrem un dia pels avis
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Més residències
-Que els hospitals estiguin més ben preparats per la gent gran
-Una medicina perquè els avis no morin
-Que el menjar no faci mal als avis
-Que als supermercats hi hagi més menjar saludable pels avis
-Que hi hagi més residències
-Que hi hagi més hospitals
-Més botigues de roba pels avis
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc pels avis

Escola Bisaroques 5è C
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
➔ Voldríem que
➔

Clara, Aleix, Abril, Juna, Nickolay, Yue, Hailys, Marina, Tura, Brema, Ashvin, Ingrid,
Darius, Karina, Alin
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Semàfors més baixos
-Eliminar els passos zebra i posar ponts per passar la gent gran
-Petites rampes a les voreres i als passos de zebra
-Posar ascensors a les botigues de dos pisos
-Un lloguer de transport petit pels avis pels que no poden caminar
-Rampes d’accés a les botigues enlloc d’escales
-Voreres més grans
ACTIVITATS

-Un club a on els avis puguin anar a jugar
-Una piscina només per avis
-Que a les residències s’hi puguin fer activitats
-Activitats a l’aire lliure, per exemple Ioga
-Un gimnàs per a la gent gran
-Escola per a la gent gran
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Residències a on els avis puguin anar a menjar
-Un hospital per a la gent gran
-Més residències
-Una residència a l’Hospital vell
-Botigues de roba per a la gent gran
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc pels avis
-Un camí per a la gent gran
-Un mini-parc per a persones grans
-Un parc només per a la gent gran que hi puguin portar mascotes i fer exercicis

Escola Cor de Maria 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Clark, Erik, Biel, Martina, Saudy, Anna, Júlia, Vlad, Àlex, Adrià, Èric, Gemma, Abril,
Rocio, Mirhea, Martí, Arianna, Maria, Sara, Sergi, David
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Pas zebres mecànics
-Baranes a les voreres
-Escales mecàniques enlloc de les normals
-Uns robots per a la gent gran
-Que el firalet sigui més pla, sense bonys, que els avis puguin caminar-hi bé
-Cadires elèctriques per a cada avi
ACTIVITATS
-Spàs per a la gent gran, gratuïts
-Piscines per a la gent gran amb escales adaptades
-Tallers de memòria
-Que facin les mateixes activitats que els infants
-Cuidar la gent a domicili perquè els avis no es trobin tant sols
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Si hi ha més feina també la gent gran podrà cobrar
-Que l’hospital tregui de passeig més sovint a la gent gran
-Residències amb més patis
-Residències amb cintes transportadores
-Residències amb WC amb una cadena que tiri sola
-Crear un centre d’acollida per a la gent gran
-Un robot que cuidi a la gent gran
-Que els avis paguin menys impostos
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)

Escola Cor de Maria 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Vodríem que
Voldríem que

Jasmine, Sara, Prahjot, Helena, Clàudia, Júlia, Martina, Oriol, Arnau, Aina, Gerard,
Yassin, Anthony, Martí, Promise, Lluc, Arpan
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Arreglar les voreres dels llocs comercials, etc.
-Ascensors per a la gent gran i per la gent que va amb cadira de rodes
-Que les voreres del barri de St.Miquel s’arreglin
-Més bancs als carrers
-Canviar el terra del firalet
-Arreglar el passeig de Santa Coloma
ACTIVITATS
-Que els avis facin esport així es podran moure més bé
-Que els avis nedin i es moguin dins l’aigua
-Que els avis aprenguin molts idiomes
-Que al cinema hi hagi més pel·lícules per a la gent gran
-Piscines pels avis que no siguin molt profundes
-Columpius i un tobogan per a la gent que va amb cadires de rodes
-Un gimnàs per a la gent gran
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Des de l’escola escriure cartes als avis i així no es sentin tant sols
-Més botigues per a la gent gran
-Espais de trobada entre la gent gran
-Botigues de roba per a la gent gran
-Traslladar la residència Montsacopa al Hospital Vell que és més gran
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc pels avis al pla de dalt i un altre al mig d’Olot
-Un jardí pels avis que respirin la naturalesa

Escola El Morrot 5è
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Roc, Emma, Carla, Adama, Sufian, Laura, Hawa, Èrika, Martina, Maria, Martí, Carlos,
Pepa, Alèxia, Fatu, Aina, Sigrid
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Bancs per seure al centre
-Bicicarrils, separant patinadors i gent gran
-Rampes amb menys pendent
-Rampes a les voreres
-Voreres més amples
-Senyals a les voreres que avisin que la gent ha d’anar a poc a poc, per exemple la
gent que va amb patinet
-Rampes a les botigues
-Més vehicles adaptats per a la gent gran
-Semàfors que facin soroll per persones amb dificultats auditives i que durin més
-Cadires mecàniques i/o escales mecàniques al supermercat
-Més faroles perquè quan es fa fosc les persones grans no s’hi veuen
ACTIVITATS
-Més activitats (zumba, ioga..)
-Associació que recapti diners per ajudar a la gent gran a comprar caminadors, cadires
de rodes, bastons, crosses
-Baixar els preus dels productes del supermercat
-Jocs adaptats per a la gent gran
-Més activitats a les residències
-Espectacles de música clàssica
-Veure més obres de teatre
-Fer manualitats amb els nens junts
-Fer més art amb els joves

CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Cangurs per a la gent gran
-Voluntaris que ajudin a la gent gran a moure’s
-Voluntaris per ajudar a la gent gran a fer activitats, fora de les residències, com jocs,
art, etc.
-Roba per els avis
-Residències amb tallers per a noves tecnologies
-Donar prioritat a les persones grans als centres mèdics i hospitals
-Quan un avi va a l’hospital l’atenguin ràpid i que facin jocs perquè no s’aburreixin
-Animals de companyia pels avis
-Més residències
-Poder fer més visites a les residències
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Més parcs de salut
-Més fonts als carrers
-Ensenyar a la gent gran els camins més fàcils i segurs i més curts a la ciutat i que ho
sigui un guia que els hi ensenyi.
-Activitats per a veure flora i fauna

Escola Pia 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Ebrima, Maria, Roger, Joan, Júlia, Pol, Jordi, Mariamu, Nora, Arnau, Maya, Nuha,
Carla, Alexia, Clàudia, Blay, Paula, Pau, Buba, Noa, Denís, Ernest, Ainer, Dani, Arlet
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Posar escales mecàniques i ascensors a les botigues
-Posar voreres més amples
-Com si fos un bicicarril per a persones grans
-Tenir bicicletes elèctriques
-Lloguer de cadires elèctriques
-Posar els contenidors de les escombraries empotrats a la paret perquè la gent gran
no hi xoqui
-Reformar els carrers, treure els forats
-Posar petites rampes a les voreres
-Ficar vadens
-Pintar els passos de zebra
-Posar més radars
-Posar més faroles, més semàfors
-Posar més bancs
-Posar escales mecàniques a la Plaça del Mig i al Firal
-Prohibir passar cotxes pel carrer de St.Rafel durant la setmana
-Posar rampes mecàniques als supermercats i als llocs a on hi ha escales i a la gent
gran li costa de pujar-les
-Posar les voreres amples i altres amb una rampa perquè puguin pujar-les i baixar-les i
els terres plans perquè els carros es desplacin bé
-Que una part del bicicarril fos per a gent gran
ACTIVITATS
-Esports adaptats a la gent gran
-Que facin activitats a l’aire lliure com pintar quadres...

CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Posar persones voluntàries que ajudin a anar al mercat
-Ampliar les residències
-Posar les ulleres més barates perquè es poden trencar
-Posar eines de la tecnologia per connectar-se els avis amb les famílies des de les
residències
-Posar més residències
-Que els avis hagin de pagar menys electricitat i gas, etc.
-Que a les residències tinguin més privacitat, espais més grans
-Que la gent jubilada cobri més del que cobra ara
-Que un grup de persones s’oferís per a portar menjar a la gent gran que no hi pot
anar a buscar-lo
-Un grup de persones s’ofereixin per portar la gent gran a fer vols i a prendre l’aire amb
les cadires de rodes
-Més residències i més barates
-Més vacunes per a la gent gran
-Que els WC estiguin nets
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Una zona verda per a la gent gran
-Parcs amb una part per a jugar a la petanca
-Cuidar la naturalesa, perquè d’aquí uns anys hi hagi millor oxigen

Escola Pia 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Laia, Demba, Júlia, Arnau, Sebane, Arnau, Biel, Júlia, Gina, Coralí, Laura, Eloi, Jaume,
Èrik, Ferran, Laia, Aya, Lluc, Queralt, Carlota, Jordi, Aleix, Saida, David, Júlia
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)

-Un lloc per a llogar cadira de rodes per pocs diners, 2€
-Escales mecàniques a les residències
-Barreres als passos de vianants que s’obrissin quan toca travessar la carretera
-Carrers més amples
-Carrers amb voreres elèctriques
-Semàfors que pitin
-Lavabos públics nets, especials per a la gent gran, amb protecció Covid
-Semàfors amb més temps per a canviar de color
-Una vorera llisa
-Voreres més amples
-Ascensors als edificis
-Un TPO només per a avis
ACTIVITATS
-Més esport pels avis
-Activitats a les residències com cuina
-Que els avis puguin jugar a la Play amb unes instruccions clares
-Més espectacles
-Que els avis surtin 1 hora al dia
-Residències amb jocs de taula, llibres
-Que puguin fer esport tranquils
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Residències amb una escola
-Robots que ajudin a les infermeres i als avis a portar les coses del supermercat
-Residències més barates
-Botigues de roba pels avis
-Fer més companyia als avis
-Més vigilància pels avis
-Botigues expresses pels avis amb coses que no valguin tants diners
-Residències més grans
-Voluntaris que ajudin a la gent gran
-Que la gent gran no tingui tantes malalties ni siguin els primers a rebre
-Que puguin sentir-se més estimats i protegits
-Tinguin més salut
-Que puguin sortir més a fora, al barri, a la comunitat
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Jardins o espais per a sortir a l’aire lliure pels avis
-Taxis pels avis per a pujar les muntanyes

Escola Greda 5è
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Husainey, Anny, Pau, Neudy, Souleiman, Ian, Ketky, Princess, Elsa, Tomàs, Justin,
Aimara, Aisetu, Noussaiba, Lamarana, Arandeep, Malak, Mariem, Kanza, Shakshi,
Jiay, Ismheet
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Rampes a les botigues
-Més bicicarrils i menys carreteres
-Més cadires de roda elèctriques
-Que els semàfors durin més temps per posar-se verds perquè els avis van més lents
-Més rampes als passos de zebra
-Posar càmeres perquè no robin als avis
-Controlar la velocitat dels cotxes perquè la gent pugui travessar els carrers
-Control de velocitat als passos de zebra
-Passar dels 20 segons dels semàfors, a 1 minut, per travessar el carrer
-Hi hagi menys escales i escalons
-Posar ascensor a pisos
-Escales mecàniques a les botigues
-Cadires de rodes gratuïtes pels avis
ACTIVITATS
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Més seguretat per a la gent gran
-Més ajuda a la gent gran
-Que la gent més amable ajudi a la gent més vella que els costa caminar
-Més vigilància als carrers
-Que voluntaris ajudi a la gent gran a fer les coses que no saben fer
-Que un grup de joves ajudin als avis
-Una oficina per ajudar als avis: qui vulgui vagi allà o un avi que necessiti ajuda també
hi vagi
-Ajudar als avis a anar a comprar

-Hi hagués més protecció civil
-Voluntaris a cada bloc de pisos que ajudi a tots els avis dels pisos
-Vigilants per tota la ciutat que vigilin els avis i els ajudin
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Més camins perquè els avis puguin passejar
-Més parcs pels avis

Escola Malagrida 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Yassin, Thatiana, Judith, Arlet, Sofia, Lia, Angad, Jashanvir, Xi, Inder, Santi, Nohaila,
Nouha, Nerea, Rayan
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Ascensors a tots els edificis on majoritàriament hi viuen els avis
-Uns ganxos especials, lligats a la cadira de rodes, per poder baixar les rampes i no
patinar
-Autobusos privats perquè els avis puguin anar a visitar els seus fills i néts
-Cotxes automàtics per avis
ACTIVITATS
-Que les escoles facin excursions a les residències d’avis i juguin amb ells a escacs,
cartes, etc.
-Jocs només pels avis i mòbils adaptats als avis
-Paradetes de mitja per a jubilats
-Les cases tinguin escales automàtiques
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut)
-Que a l’edifici de l’Hospital Sant Jaume s’hi construeixi una nova residència d’avis,
amb una infermeria
-Més animals de companyia
-Més metges per a curar les malalties
-Una guàrdia civil que protegeixin els avis
-Un robot que faci el menjar
-Portar regals a les residències, de part de l’escola i l’ajuntament, perquè siguin més
feliços
-Passejar durant el temps lliure amb els avis, estar més temps amb ells, jugar i passarho bomba
-Que les activitats que fem a l’escola ells també les facin a les residències
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc privat només pels avis

Escola Malagrida 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Daniel, Dana, Antony, Bakr, Juao, Polina, Miriam, Anna, Jeremy, Ishak, Shiyi, Linna,
Aaron, Hanna, Jaskaran

CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Rampes a les escales
ACTIVITATS
-Jugar a videojocs a les residències
-Que facin parcus amb el terra tou
-Un club d’avis gratuït
-Una escola per a gent gran

CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Els avis vagin amb xancletes
-Més ajuda als avis per cuidar-los
-Més ajuda als avis per anar a comprar
-Més ajuda als avis per anar a passejar
-Més ajuda per travessar els carrers
-Més ajuda per anar al metge
anar a comprar
-Que els medicaments pels avis siguin gratuïts
-Que la gent gran tingui una vida millor
-Un programa de voluntariat entre l’escola i els avis
-Hi hagi un servei a domicili de menjar per a la gent gran
-Roba especialitzada per a avis i àvies

NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)

Escola Malagrida 5è C
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Shudan, Jonathan, Aminata, Ishak, Davyd, Aahil, Jie, Alexandra, Adam, Basma, Aya
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Ascensors a totes les cases
-Que les cadires de rodes siguin més barates
-Que les cadires de rodes portin bosses per a posar-hi la compra
-Que les cadires de rodes vagin amb energia solar, que vagin amb bateries elèctriques
i control remot des d’una tablet
ACTIVITATS
-Que facin tai-chi
-Més coses de jugar: anar al cinema, pel·lícules que els hi agradin
-Taller de pintures, de ioga, de perruqueria, de costura, de manualitats, de ballar i
escoltar música
-Minibiblioteca
-Fer un diari normal i personal
-Decoració de l’habitació
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Més psicòlegs
-TV a l’habitació
-Que la residència tingui un hort quadrat, un jardí que hi toqui el sol, una font, flors, aire
-Que les residències no semblin hospitals, que hi hagin grans finestres amb bones
vistes, que tinguin una biblioteca, una sala per pintar, que tinguin un gimnàs, una sala
de fisioteràpia, que tinguin porxos exteriors si els avis volen sortirper si plou molt o fa
molt de sol
-Que a les residències tinguin mascotes terapèutiques i que les habitacions siguin més
personals i no semblin un hospital
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un camp ple de flors, d’arbres, de plantes
-Jardins i horts

Escola Petit Plançó 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que e
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Kande, Pol, Arnau, Rosa, Júlia, Max, Nil, Marina, Marc, Pyrene, Oriol, Arnau, Laia,
Helena, Ivo, Marc, Carla
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Semàfors que pitin quan estiguin verds
-Que els semàfors durin més
-Que les voreres estiguin al mateix nivell que les carreteres, però pintades diferent, per
a distingir-ho
-Que posin més bancs perquè la gent gran es cansa
ACTIVITATS
-Un cinema pels avis amb màquines antigues
-Una piscina per a la gent gran
-Que es tornin a fabricar les antigues tecnologies
-Jocs de taula pels avis (bingo,etc.)
-Un parc amb jocs de taula sobre taules de pedra i els jocs gravats a sobre, amb tot
tipus de jocs de taula
-Un minigolf pels avis
-Un club perquè els avis es distreguin
-Que un dia a la setmana, en una sala, facin escacs, jocs, ganxet
-Organitzar una trobada per anar a fer un passeig amb bicicleta
-Que hi hagin més dies per anar al mercat
-Que un dia posin pel·lícules de la seva època
-Més curses de bicicletes
-Bicicletes de lloguer amb candaus: que la contrasenya perquè se’n recordin sigui el
nom i números i valguin 50 cèntims
-Que hi hagi gimnasos per a avis

-Que els contenidors d’escombraries vagin amb palanques als peus per aixecar-les, i
sigui més fàcil
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que hi hagi diversió a l’Hospital
-Un local perquè els avis no estiguin tristos
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc només per a la gent gran
-Un entorn perquè els avis passegin les seves mascotes
-Més parcs pels avis

Escola Petit Plançó 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Guerau, Irina, Iris, Biel, Núria, Laia, Mácï, Clara, Rita, Emma, Laia, Laura, Aniol,
Bernat, Aniol, Guerau
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Posar semàfors per cecs
-Fer les voreres més amples
-Posar portes automàtiques a les botigues
-Fer més voreres a la ciutat
-Que els bancs siguin automàtics
-Que les voreres siguin al nivell de les carreteres
-Un carril només pels avis
-Semàfors amb sorolls
-Una barrera abans de travessar un carrer, al costat del semàfor
- Voreres més amples
ACTIVITATS
-Fer una aplicació perquè la gent que ajuda a la gent gran guanyi punts i amb els punts
es puguin estalviar de pagar impostos, com el de les escombraries
-Mantenir les distàncies i posar-te mascareta

-Fer més activitats pels avis
-Fer més casals pels avis
-Més centres per ensenyar ortografia i gramàtica ja que molts tenen dificultats
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que hi hagi més residències
-Que hi haguessin drons que portessin la compra a domicili
-Tenir més temps per veure els avis
-Més residències
-Més gent que ajudi als avis a circular per la ciutat i per les residències
-Que ens preocupem més pels avis
-Que les residències no siguin tant cares i que els avis hi estiguin segurs
-Acompanyants per anar a passejar els avis
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)

Escola Petit Plançó 5è C
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Maia, Jaume, Adam, Blanca, Ariadna, Maral, Abril, Helena, Blai, Aniol, Unai, Nico,
Genís, Marina, Marc, Père, Yamou, Gemma, Jan
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Que les voreres siguin com cintes transparents
-Que els semàfors durin una mica més
-Que arreglin moltes voreres perquè els avis no caiguin
-Que els semàfors durin més estona, sobretot al carrer Mulleras o posar-hi un temps
limitat (com el de la Plaça Clarà)
-Fer unes cadires de rodes amb cadenes per quan el terri estigui gelat o moll
-Que s’arreglin les voreres malmeses perquè la gent gran no es faci mal
-Que les voreres siguin més amples
ACTIVITATS
-Un centre on la gent gran pugui aprendre les noves tecnologies

-Que a les residències hi hagi pallassos, animals, més diversió
-Una escola de gent gran a partir dels 70 anys
-Un centre amb jocs per a la gent gran
-Piscines especialitzades per la gent gran, que només hi puguin anar ells
-Que les persones grans que saben cuinar ensenyin als joves
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que hi hagi més residències
-Que hi haguessin drons que portessin la compra a domicili
-Tenir més temps per veure els avis
-Més residències
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)

Escola Pla de Dalt 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Martina, Ale, Guillem, Harjot, Abril, Nil, Roger, Pau, Bruna, Nil, Jin, Grau, Arlet, Alan,
Buba, Gugegi,
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Que les voreres siguin més amples
-Una cinta mecànica que ajudi als avis a moure’s
-Mitjans de transport adaptats als avis perquè no hagin de caminar tant
-Un ascensor a totes les cases i pisos
-Canviar escales per rampes en llocs públics
-Voreres amb rampes per a creuar els carrers
-Escales mecàniques enlloc de les escales
ACTIVITATS
-Més activitats per a la gent gran
-Classes online
-Un equip de futbol d’avis
-Classes de natació
-Wisky per la gent gran
-Excursions amb un transport per a pujar les muntanyes
-Més jocs de taula
-Fer un camp de futbol base i que hi juguin
-Un gimnàs pels avis
-Una discoteca pels avis
-Una escola pels avis
-Més llibres pels avis
-Un portaventura més fluix pels avis
-Ioga pels avis
-Una festa de disfressa pels avis
-Que els avis viatgin més

CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Voldríem portar-los-hi la compra a casa
-Més gent que ajudi a la gent gran
-Descomptes en les compres perquè són avis
-Una màquina que ajudi als avis a dutxar-se
-Que els posin més vacunes
-Que els avis tinguin més companyia
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)

Escola Pla de Dalt 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Mala, Prateek, Oriol, Faycal, Quim, Marc, Núria, Kiamara, Tania, Didac, Grau, Xènia,
Bernat, Rania, Abril, Nora
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Un carril només per gent gran perquè puguin caminar
ACTIVITATS
-Un camp de futbol 7 per a la gent gran
-Amb rotuladors puguin pintar les pedres
-Que cada setmana hi hagi una excursió
-Que hi hagi uns cotxes de golf per a desplaçar-se
-Un gimnàs per a la gent gran
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que les residències siguin més divertides
-Que els avis tinguin companyia i no estiguin tant sols
-Convertir l’Hospital vell d’Olot amb una residència per avis
-Que les residències tinguin un parc a dins, amb espai per jugar a la petanca i
passejar,
-Que hi hagi més personal a les residències de gent gran

-Que tothom pugui anar a les residències
-Més persones disposades a ajudar a la gent gran a comprar el menjar, quan es
dutxen...
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc per la gent gran per passar l’estona tranquils

Escola Pla de Dalt 5è C
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Gina, Roger, Ferran, Nit, Sara, Arhs, Oriol, Ferran, Berta, Dembo, Narcís, Clàudia,
Gissela, Nil, Paula, Lluna
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Més bancs perquè la gent gran pugui seure
-Un espai de lloguer, com la girocleta, per a cadira de rodes i scooters elèctriques
-Més WC públics per la gent gran
-Convertir les escales en rampes
-Que hi hagi una rampa a cada pas de zebra
ACTIVITATS
-Activitats gratuïtes per a la gent gran
-Que cada any es doni un obsequi per la gent gran
-Tot tipus de jocs a les residències, com just-dance, cartes, tik-tok, gimnàs, cinema,
bingo...
-Equips d’esports d’avis com de futbol, de hoquei, de tenis, de bàsquet, diàbolo,
carreres...
-Obres de teatre
-Un bar de gent gran
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que la gent gran tingui prioritat a l’hospital
-Que hi hagi més residències
-Wifi a les residències
-Més protecció del Covid-19 a les residències

-Que les residències estiguin més bé de preu
-Que els productes de les farmàcies siguin més baixos per la gent gran
-Que rebaixin el preu dels caminadors i les scooters
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Més parcs per la gent gran
-Més parcs de salut
-Un parc per a la gent gran només perquè hi facin més amistats

Escola Sant Roc 5è A
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Yingying, Laia, Xesca, Maria, Paula, Yashdeep, Razvan, Mustafa, Wen, Òscar, Nil,
Marc, Joan, Tanvir, Víctor, Yuxuan i Denis.
CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Que tots els autobusos tinguin rampa per pujar-hi
-Una ciutat amb menys trànsit
-Que els carrers no tinguin tants bonys, com el pou del glaç
-Que hi hagi rampes a totes les voreres
-Que els semàfors durin més estona perquè puguin travessar tranquils els passos de
vianants
ACTIVITATS
-Fer un concurs de cuina, el jurat tasta els plats i el que el faci més bo guanya un
premi
-Que els avis facin manualitats, com mitja, ganxet, braçalets, i que després les venguin
i els diners que recaptin serveix pels avis que no tenen gaires diners
-Crear un Consell de la gent gran que ens diguin quins són els seus gustos
-Voluntaris que ensenyin tecnologia als avis
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Que la gent jove anés més amb compte amb els avis
-Que la gent jove faci de voluntària per ajudar els avis
-Que obrin les residències per a veure els avis, puguin veure els néts
-Donem als avis el respecte que es mereixen
-Que s’acabi el Covid-19 pels avis
-Que hi hagi més residències
-Més voluntaris per ajudar a la gent gran
-Vacunes expresses per a la gent gran

NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Fer un hort amb diferents parcel·les i que els avis el puguin reservar per ells per a
plantar-hi coses
-Més parcs per a poder fer exercicis

Escola Sant Roc 5è B
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Martina, Dani, Anahi, Wiam, Noa, Eric, Laia, Joel, Martí, Pau, Alma, Hamza, Maxi,
Judit

CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Posar més voreres perquè els avis hi puguin passar fàcilment
ACTIVITATS
-Jocs a l’aire lliure pels avis, com la petanca, la bomba, els escacs, els jocs de taula,
l’oaca, joc de cartes, un lloc per a berenar, el veo-veo
-Un lloc per a riure
-Una activitat junts entre els avis i els alumnes de l’escola
-Una escola d’avis i que els avis fossin els mestres
-Un concurs d’avis i nets per animar a la gent gran que no es sentin sols
-Més llocs que els avis puguin anar a jugar jocs de taula
-Que facin un curs de noves tecnologies
-Que els avis puguin visitar les escoles i puguin explicar la seva infància
-Que els avis s’entretinguin amb els nens i les nenes
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Gent que cuidi als avis
-Que els infants puguin passar més temps amb els avis
-Que hi hagi voluntaris per anar a buscar les coses que necessita la gent gran
-Persones voluntàries per a ajudar a la gent gran
-Que les residències no valguin tants diners

-Que els avis que estan a les residències puguin passar moments feliços amb la seva
família
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Espais a l’aire lliure per a passejar
-Espais a l’aire lliure per a poder visitar els avis
-Espais a l’aire lliure per anar-hi amb els seus animals
-Més parcs de salut adaptats a la gent gran

Escola Sant Roc 5è C
Pluja d’idees
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ens agradaria que
Ens agradaria que
Proposem que
Proposem que
Voldríem que
Voldríem que

Júlia, Alexandra, Juanita, Rajveer, Giulia, Anna, Abril, Agus, Gael, Lucas

CIUTAT, MOBILIARI URBÀ (vinculat a la mobilitat)
-Enlloc d’haver-hi escales per pujar al barri de St.Roc hi haguessin escales
mecàniques o rampes i baranes
-Transports expressos per a la gent gran, per exemple el TPO
-Passos de vianants per a la gent gran
-Semàfors amb so
-Arreglar la capella de la Salut i les Fonts de Sant Roc
ACTIVITATS
-Carros de golf per a la gent gran (entrada gratis i amb conductor)
-Un restaurant privat especial per a la gent gran
-Una escola per avis
CUIDAR A LA GENT GRAN (Voluntariat, residències, salut, comerç)
-Un hospital només per la gent gran a on hi hagués infermeres especialitzades en
rehabilitació per avis que ho necessiten
-Hi haguessin polseres pels avis i si es perden es connectessin amb les ambulàncies
-Voluntaris i cuidadors per ajudar als nostres avis, per comprar, per aixecar-los, per
anar a passejar,

-Ajudar a la gent gran pel carrer
-Voluntaris que cada “x” temps porti menjar als avis
-Educar que la gent no xoqui amb els avis pels carrers
NATURALESA, ENTORN (Parcs, jardins, horts, camins..)
-Un parc natural més tranquil per a la gent gran

