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ASSISTENTS:
Sr. Lluís Amat i Batalla, alcalde i regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Pilar Fabregó i Cullet, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Lluís Pujiula i Ramisa, regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Cristina Molas i Casacuberta, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Miquel Calm Puig, regidor del PDeCAT
Sr. Josep Gumí i Quintana, regidor del PDeCAT
Sr. Joan Domènech i Gurt, regidor del PDeCAT
Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària-interventora accidental
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Sra. Anna Mercader i Aulinas, regidora de la Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Josep Pujol i Casanova, regidor de La Vall Plural-Acord-Municipal
Sr. Sergi Pujolriu i Masoliver, regidor del PDeCAT
Sra. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT

Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1.- Benvinguda i introducció del senyor Alcalde
El Sr. Alcalde pren la paraula per fer una introducció:
Bona tarda a tothom. Com us podeu imaginar nosaltres estem molt contents d’un dia
com avui per celebrar el segon Consell dels Infants de l’Ajuntament de La Vall d’en
Bas. Aquí davant teniu una representació molt important de les regidores i els
regidors que hi ha en el Consistori i la persona que teniu al meu costat és la Marta,
que és la Secretària de l’Ajuntament i és la que aixeca acta i dona fe de tot el que es
parla. Això passa en qualsevol Ple que fem i avui per nosaltres és un Ple molt
especial ja que és el Ple del Consell dels Infants.
Recordar-vos que es va aprovar per unanimitat per Ple Municipal que la Vall d’en Bas
fos poble/ciutat/vila Educadora. Això vol dir que La Vall d’en Bas “educa” i quan diem
que La Vall d’en Bas “educa” no estem dient només que a la vostra Escola s’educa,
sinó que tots eduquem: els pares i mares, els botiguers, les persones que treballen
al carrer, les persones que treballen a les oficines,... Tots en la nostra manera de fer
eduquem. Està vist que quan hi ha un poble, una vila o una ciutat educadora, els
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ciutadans són més bons i millors. És per això que un dia com avui és molt important
ja que els infants podeu dir la vostra.
Avui voldria fer un agraïment primer de tot a vosaltres, perquè fa dies que ho esteu
treballant a l’Escola. Heu debatut, heu consensuat i això d’entrada ja és molt positiu,
apreneu a debatre i a escoltar els altres i això és important. També voldria fer un
agraïment a l’Escola, a tot el claustre ja que quan es va proposar a l’Escola fer
aquest Consell d’Infants, no van dubtar ni un moment en fer-lo. També un agraïment
a les vostres tutores que són qui han anat portant amb força aquest tema. També un
agraïment a les vostres famílies perquè segur que a casa ho heu comentat, i les
famílies són primordials. Suposo que també entendreu que faci un agraïment al
nostre tècnic d’Educació i Joventut, en Lluís Rubió, que ha estat amb vosaltres
treballant i que està a tot arreu. Un agraïment per la bona feina que està fent.
Només em queda, abans de donar pas a les propostes, recordar-vos una frase d’en
Nelson Mandela que deia “que l’arma més poderosa per canviar el món és l’educació”
i crec que és indubtable i, per tant, gràcies per ser-hi i gràcies per la vostre feina.

2. Intervenció Equip educatiu Escola Verntallat
Seguidament pren la paraula la senyora Mari Gónzalez:
Bona nit a tothom. Estem contents de tornar a ser aquí, en aquest espai de
participació i representació democràtica. És el segon any que intervenim en aquesta
iniciativa de l’Ajuntament, on els nostres alumnes reflexionen, debaten, donen el seu
punt de vista, reivindiquen... En una paraula, esdevenen partícips en la millora del
seu entorn més proper, la Vall d’en Bas. Tenen l’oportunitat de fer sentir la seu veu
en aquest Ple a través de les seves propostes, que són pensades, treballades i
redactades a l’escola.
Però, no podem començar sense abans manifestar la nostra gratitud perquè sabem
que els nostres alumnes a part de ser consultats són escoltats. La majoria de les
propostes presentades al Ple del curs passat s’estan duent a terme.
I per acabar, volem fer un aplaudiment a tots els nens i nenes del Cicle Superior de
l’escola per la seva implicació al Consell d’Infants.

3. Propostes dels Infants

A continuació prenen la paraula alguns representants dels alumnes i expliquen què
és el Consell d’Infants i què volen.
El Consell dels Infants de la Vall d’en Bas és un projecte que fem entre l’Escola
Verntallat i el nostre Ajuntament. L’Objectiu principal és donar veu als nens i nenes
de la Vall d’en Bas perquè també es pugui escoltar la nostra opinió de les coses que
passen. Nosaltres també vivim a la Vall i volem que, en tot allò que sigui possible,
se’ns faci cas i se’ns escolti. Nosaltres no podem votar, no tenim 18 anys, i per això
volem que aquest consell dels infants sigui la nostra manera de participar a
l’Ajuntament.
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En aquesta segona edició, ja més consolidada, podem afirmar que anem assolint els
diferents objectius amb èxit, i que gràcies al treball de totes i tots plegats, aquesta
activitat cada vegada és més esperada per nosaltres, els alumnes de 5è i 6è. A més
a més, també impliquem a les nostres famílies, per tant, no és només un projecte
que ens afecta a nosaltres, sinó que intenta arribar al màxim de persones i de totes
les edats.
Els nens i nenes de 5é i 6é hem seguit un procés de treball on, a partir d'unes
sessions pautades, s’han escollit les propostes que avui presentem al Ple. Primer
vam haver de pensar el tema. Ho vam fer a través de votacions i a través dels temes
generals que afecten a la Vall d’en Bas. Cinquè va escollir Medi Ambient i Natura, i
sisè Esport i Lleure. Un cop escollit el tema, vam mirar quines accions feia
l’Ajuntament de cada tema per tal que això ens ajudés a pensar propostes de
manera individual. Després vam haver de presentar les nostres propostes
individuals. Aquestes les havíem de presentar en una petita fitxa on havíem
d’especificar quina era la situació que volíem canviar, llavors fer la proposta i
finalment explicar com milloraria la situació arran de la nostra proposta.
Després de tot això, les vam explicar a classe i vam fer grups de treball per intentar
que de cada grup sortís una o dues propostes de consens. Això vol dir que vam
haver de debatre, explicar coses a favor i coses en contra de les propostes que vam
pensar i també vam haver d’adaptar-les, o cedir, per tant a aprendre que totes les
veus són importants, també la nostra, però sempre és més important posar-se
d’acord un grup de moltes persones que una la persona vulgui fer la seva proposta
sense contar amb la resta de gent.
Després dels debats, vam escollir a les persones que ens representaran i que llegiran
avui les propostes, són la nostra veu i per això també els hi agraïm que ho hagin
volgut fer.
Com podeu veure, no ha estat un treball fàcil, ja que, a banda de tots els debats i
grups, era important pensar les propostes de manera que fossin realistes i que fossin
viables econòmicament. Això ens ha servit per veure que a vegades no tot és tant
fàcil com ens pensem, i que una proposta que ens pot semblar molt senzilla, potser
no ho és tant.
Per tot això, esperem que les veieu tant bé com nosaltres i que, en la mesura del
possible, les puguem anar realitzant perquè, aquest cop si, creiem que la majoria
són realitzables!
Ara llegirem les propostes escollides. Vostès tenen tota la resta de propostes perquè,
com a partits polítics, les tinguin en compte i sàpiguen quins són les nostres
inquietuds
MOLTES GRÀCIES per escoltar la veu dels infants de la Vall d’en Bas.
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Proposta 1: Accions concretes per a la millora del Medi Ambient
Prenen la paraula la Paula i l’Ada i comenten que La Vall d’en Bas és un dels
municipis que més ha treballat per cuidar l’entorn i protegir el medi ambient. Han fet
xerrades, inversions en calderes de biomassa, s’ha estudiat el model de recollida de
residus per fer-lo més eficient... També s’han fet coses en temes de mobilitat, , com
la feina d’intentar construir bici-carrils per connectar els pobles de la Vall d’en Bas,
potenciar la setmana de mobilitat sostenible i segura, arranjar l’actual bici-carril...
Tot de coses que han ajudat a millorar el nostre entorn. Tot i això, des del nostre
punt de vista, pensem que es podria encara fer una mica més de feina i per això us
proposem les següents accions concretes.
1. Canviar l’enllumenat normal per llums lets.
2. Instal·lar fanals amb llums de baix consum en alguns trams del bici-carril per
poder moure’s amb bicicleta quan es fa fosc.
3. Fer campanyes per tal d’intentar que la gent agafi més la bicicleta.
Amb aquesta proposta, els nens i nenes posem idees per seguir millorant el nostre
medi ambient i fer que la vida sigui més tranquil·la i no tan accelerada.
Proposta 2: Internet als pobles de La Vall
Prenen la paraula en Biel i la Laia i comenten que la majoria de nosaltres té Internet
a casa. Són molts els beneficis de la xarxa, però també existeixen alguns riscos.
D’entrada, alguns dels seus beneficis són que, per exemple, a l’hora de fer un treball
en grup, no cal que ens desplacem a casa d’algú o en un lloc comú. Ho podem fer
des de casa. En aquest sentit evitem que els pares i mares s’hagin de desplaçar amb
cotxe i, per tant, anar contaminant a poc a poc el medi ambient. El que ens trobem
sovint, però, és que la xarxa no funciona correctament: sovint es penja, va lenta, no
podem enviar arxius...
És per això que proposem a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas que acceleri, latent com
sigui possible, la instal·lació de la fibra òptica a tots els pobles de la Vall.
Si ho aconseguim, Internet anirà molt millor, més ràpid, no només per a nosaltres i
per fer treballs, sinó per a tota la gent en general.

Proposta 3: Exposició a Can Trona “Els ocells de La Vall d’en Bas”
Prenen la paraula en Joan i la Núria i comenten que la nostra Vall és el tresor més
gran que tenim. Tenim un paisatge i un territori únics i cal ser-ne molt i molt
conscients per cuidar-lo al màxim i no malmetre aquest petit racó tan especial on
vivim. En aquest entorn hi conviuen les persones, les plantes i els animals.
Una de les espècies d’animals que sembla que coneguem molt, però sovint en sabem
poca cosa, són els ocells. A la Vall d’en Bas hi ha una sèrie d’ocells diversos i
diferents que tenen un paper important en la conformació del nostre territori.
Per conèixer més i millor quins són els ocells que viuen o passen per la Vall d’en Bas,
proposem que des del Centre de Cultura i Natura Can Trona s’organitzi una exposició
de tots els ocells que habiten a la Vall d’en Bas o que hi passen en algun moment.
Amb aquesta exposició aconseguirem que la gent de la Vall d’en Bas conegui de
primera mà quins són aquests ocells.
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Proposta 4: Carrers per a les persones i no per als cotxes
Prenen la paraula la Idoia i en Martí i comenten que En general, els nostres pobles no
tenen gaires problemes de trànsit, sobretot entre setmana. Ara bé, també és cert
que, quan arriba el cap de setmana, la situació canvia.
Com que tenim un territori tan espectacular, la gent el vol venir a conèixer i , és clar,
això comporta que hi hagi molt volum de cotxes: alguns voltant pels pobles, d’altres
per la carretera de la parcel·lària... Hi ha pobles, com per exemple els Hostalets d’en
Bas, que s’omplen de vehicles.
Aquest gran volum de vehicles fa que les persones que anem a peu hàgim de vigilar
molt més i, encara que aquests cotxes vagin a velocitats reduïdes, no és gaire
agradable passejar i que vagin passant cotxes pel costat.
Davant d’aquest fet, el que proposem és que en aquells carrers dels pobles de la Vall
més emblemàtics o coneguts, els caps de setmana, els cotxes o vehicles a motor no
hi puguin circular.
Per exemple, proposem instal·lar pilones amb comandament per controlar-ne els
accessos.
D’aquesta manera, les persones podrem passejar de manera tranquil·la pels carrers,
pacificarem els pobles els caps de setmana i els veïns i veïnes, com per exemple, els
que viuen al carrer Teixeda, podran entrar igualment a casa seva.

Proposta 5: Institut a La Vall d’en Bas
Prenen la paraula la Teia i en Francesc i comenten que els nens i nenes de la Vall
d’en Bas, quan acabem el curs de 6è, han de marxar a Olot per començar l’educació
secundària obligatòria. Sabem, perquè parlem amb els nostres amics i amigues, que
anar a Olot resulta una mica difícil. Nous companys, anar a un institut gran amb
molta gent, canvis d’horaris, agafar l’autocar o els cotxes particulars... Tot plegat
molts canvis per a nosaltres i per a les nostres famílies. El fet també d’anar a Olot fa
que ens anem desvinculant una mica de la nostra Vall i passem més estones a Olot, i
això tampoc ens acaba d’agradar.
Per intentar que no haguem de patir tants canvis en la nostra manera de fer, i que
seguim i connectats amb tot el que es fa a la Vall d’en Bas, proposem que
l’Ajuntament obri un petit institut de secundària a la Vall d’en Bas.
A la comarca ja hi ha ajuntaments similars al nostre que tenen institut, com és el cas
de Besalú, i els resultats de l’experiència són molt positius. Nosaltres també volem
seguir el mateix camí i pensem que això milloraria molt la implicació dels joves en la
Vall, el transport escolar seria intern només per als nostres pobles, i nosaltres
podríem seguir fent lligams entre nosaltres i entre joves més grans, ja que ara, un
cop s’acaba l’etapa de l’Escola Verntallat, ja no tenim el mateix contacte.
Proposta 6: Reconeixement a la Gent Gran
Prenen la paraula la Mireia i en Marc i comenten que la Vall d’en Bas és històricament
un municipi on viu molta gent gran. La gent gran del nostre municipi són els més
savis, tenen molta història darrere i han vist molts canvis a la Vall i en la societat en
general. Molts de nosaltres tenim avis i àvies i, segurament, a vegades no els fem el
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cas que es mereixen. Sí que és cert que el nostre Ajuntament organitza, des de fa un
parell d’anys, una festa de reconeixement a les persones més grans, i de retruc,
també totes les persones majors de 65 anys fan una festa com les que s’havien fet fa
molts anys. Aquestes festes de fa tant de temps eren una mica diferents: hi
participava un gran nombre de gent jove, com nosaltres.
En aquest sentit, volem proposar a l’Ajuntament la creació d’un grup d’infants i
joves, i tots aquells i aquelles que ho vulguin, per tal de:
1. Col·laborar en la festa de la gent gran, donant suport i fent-hi alguna activitat
concreta. I també assistir a la festa.
2. Organitzar activitats als diferents casals d’avis, si escau, o a la residència El
Mirador del Puigsacalm.
3. Treballar perquè totes les persones de la Vall valorin i cuidin les persones grans.
Amb aquesta proposta, posem el nostre granet de sorra perquè la gent gran tingui
moments d’esbarjo i d’entreteniment amb nosaltres i que, nosaltres, els infants i
joves, aprenguem tot el que puguem de la seva experiència i coneixement, per
construir més lligams entre totes i tots plegats.
Proposta 7: Activitats esportives inclusives al pavelló de La Vall d’en Bas
Prenen la paraula l’Aniol i la Maria i comenten que sovint, quan pensem en les
activitats esportives, creiem que tothom les pot fer en les mateixes condicions i
capacitats. Malauradament, a vegades ens trobem amb persones que, per la raó que
sigui, tenen altres capacitats. Simplement, són diferents de les que tenim algunes
persones. Per exemple, nosaltres sabem que per fer un gol, cal xutar una pilota i que
aquesta entri a la porteria.
En canvi, què passa quan algú va amb cadira de rodes? Com ho ha de fer per fer un
gol?
Tenint en compte aquesta diversitat, proposem que des del pavelló o des de
l’Ajuntament, s’organitzin activitats inclusives, especialment pensades perquè totes
les persones, indiferentment de les seves capacitats, puguin fer-les.
Pensem que amb aquestes accions, treballem per anar trencant barreres,
normalitzem la diferència i la convertim en una cosa positiva; fem que les persones,
també els nens i nenes amb capacitats diferents, visquin la seva diferència des de la
naturalitat i no des de la distància o la limitació, i també treballem perquè la societat
entengui d’una vegada per totes que les persones, totes, tenim grans capacitats.
Proposta 8: Esport, Turisme, Sostenibilitat i Solidaritat
Prenen la paraula la Núria i la Martina i comenten que certament, la Vall d’en Bas és
un dels municipis més bonics de Catalunya. Les muntanyes, els prats, els boscos...
són focus d’atracció per a molta gent . També hem vist com molts esportistes, ja
sigui anant amb bici o corrent o fent altres esports, queden meravellats del nostre
entorn. Aquest nostre entorn, tan apreciat, sembla posat expressament perquè les
persones en puguem gaudir. En els últims anys, hem vist com des de l’Ajuntament
s’han tirat endavant diverses accions per promoure el nostre municipi arreu, sempre
des del respecte a l’ entorn i sense fer grans campanyes que potser ens aportarien
massa turisme.
Per tal de poder treballar per aconseguir que tothom pugui gaudir de la Vall, però
que no la malmetem i alhora, allò que fem que tingui un retorn, proposem que des
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de l’Ajuntament es potenciï el turisme esportiu. Pensem que l’esport sempre és una
bona manera de relacionar-se amb l’entorn, ja que no és agressiu amb el medi i a
més és beneficiós per a la persona que el practica.
Per tal de treballar en aquest sentit, potser seria bo començar per continuar donant
suport, encara més, a les entitats que organitzen les curses a la Vall, com és el GECA
o el Club Ciclista. Aquestes curses tenen una vessant solidària, la qual cosa vol dir
que molts diners de les inscripcions van a causes com la investigació contra el
càncer.
Si seguim en aquest camí, creiem que la gent coneixerà molt millor la Vall d’en Bas,
se l’estimarà més i la respectarà més, i, si hi portem més gent, segur que arribarem
a ser més solidaris perquè recaptarem més ajudes.
Proposta 9: Millores als camps esportius i parcs de gent gran a La Vall d’en Bas
Prenen la paraula en Lluc i l’Aïna i comenten que els nens i nenes de la Vall d’en Bas
solen passar moltes hores jugant als parcs que tenim als diferents pobles. Moltes
vegades també es diverteixen als parcs de la gent gran que, encara que no siguin
pensats per als nens, s’ho passen molt bé utilitzant les peces que hi ha. El que passa
és que no hi ha el mateix a tots, i alguns tenen realment poques peces, tant els de la
gent gran com els dels nens i nenes. A més, molts nens i nenes han de jugar a futbol
quan plou, encara que quedi ple d’aigua, perquè no poden utilitzar cap altre camp de
la Vall.
Per tal de millorar això, proposem a l’Ajuntament que dediqui més esforços a millorar
aquests parcs i que, per exemple, els parcs infantils segueixin la línia del nou parc
inaugurat a Sant Privat, el parc de les Oques, i que s’instal·lin més peces als parcs de
la gent gran. També que hi pugui haver algun tipus d’acord entre clubs per tal que
tots els equips puguin fer servir els camps de la Vall.
Creiem que millorant els parcs infantils i de gent gran, els nens i nenes de la Vall
podran passar més estones jugant a l’exterior, i els avis i àvies també tindran més
opcions, i els clubs esportius no dependran del temps, i segur que en sortiran noves
relacions d’amistat i de col·laboració entre tots.
Proposta 10: Esports itinerants als pobles de La Vall d’en Bas
Prenen la paraula l’Emma i en Lluc i comenten que són molts els nens i nenes de la
Vall d’en Bas que fan futbol o bàsquet amb els clubs de la mateixa Vall o també
d’Olot. Al mateix temps, hi ha molts nens i nenes a qui no agrada ni el bàsquet ni el
futbol, i que fan altres esports com el vòlei, el tennis, el rugbi...
Proposem que una vegada al mes, un dinamitzador esportiu faci, en algun punt
concret de la Vall d’en Bas i de manera itinerant, esports alternatius i activitats
esportives dirigides.
De ben segur que amb aquesta acció aconseguim que els nens i nenes coneguin i
practiquin diferents esports, es promocioni la varietat de l’esport i que no tot sigui
bàsquet i futbol.

4. Intervenció del Grup Municipal: Intervenció del Grup Municipal – PDeCAT i
Grup La Vall Plural-Acord Municipal
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Seguidament pren la paraula el portaveu del grup municipal a l’oposició, el PDeCAT, el
Sr. Joan Domènech i comenta que avui estem tots els representants del Consistori, tant
el grup que està governant com el grup de l’oposició, i que tots junts estem treballant
per vetllar pels interessos de tots, els interessos de la Vall que ens estimem. Afegeix
que un any més celebren poder estar al Consell d’Infants i poder gaudir de la presència
dels joves de la nostra escola, l’Escola Verntallat. Una escola que personalment estima i
recorda perquè ell també va estar-hi durant molts anys. Malauradament no va tenir la
possibilitat d’estar aquí al Consistori, poder intervenir i proposar coses a l’Ajuntament.
És molt bonic de veure les ganes que hi poseu, però no només vosaltres, també les
vostres tutores i educadores que amb l’ajuda de les vostres famílies heu posat ganes
per venir aquí i explicar-nos totes les propostes. Nosaltres estem disposats a escoltar i
sempre a treballar per allò que vosaltres ens maneu ja que vosaltres representeu el
futur de la Vall. L’any passat van passar uns joves per aquí, aquest any vosaltres, l’any
que ve repetirem ja que és una experiència fabulosa i per tant, nosaltres estem
orgullosos d’aquestes propostes. A la vista del que hem escoltat, són unes propostes
assenyades, responsables, ben pensades, ben argumentades i algunes amb alguna
dificultat més afegida però són realitzables. Sobretot molt pensades amb l’entorn en
que vivim, en l’entorn en que tots ens estimem i això és una de les coses que a
nosaltres ens fa més feliços, pensar que els nens i nenes s’estimen l’entorn. El Medi
ambient és un dels temes estrella, també es parla de l’esport, del lleure,... Però ens
agrada que també parleu de la gent gran de La Vall que estimem tots plegats.
Proposta 1: Accions concretes per a la millora del Medi Ambient
El Sr. Joan Domènech comenta, en relació al tema de l’enllumenat, que fa temps que
s’està treballant, s’està canviant l’enllumenat normal per llums leds, llums de baix
consum... Potser falten alguns punts però estan completament d’acord que s’està
treballant conjuntament per acabar de consolidar el tema de la il·luminació.
Seguidament, la Sra. Cristina Molas pren la paraula i explica que des de l’Ajuntament,
cada mes es reuneix en Ple, es va parlant d’anar canviant els llums de les faroles que
il·luminen la Vall i gairebé totes ja són leds. Queden algunes per canviar dels pobles
dels Hostalets i Sant Esteve d’en Bas. Afegeix que aquestes bombetes noves ja estan
comprades i estan guardades en un magatzem de la brigada i els treballadors de
l’Ajuntament, a mesura que tenen temps, les van posant totes.
La Sra. Cristina Molas explica una peculiaritat d’algunes faroles: que tenen leds i no
tenen vidre. El motiu no és que l’Ajuntament s’ha oblidat de posar els vidres sinó que
segons els tècnics, resulta que els llums leds funcionen més bé sense els vidres de les
faroles. Per això, quan es té temps, els treballadors de l’Ajuntament van traient els
vidres de la farola. Les llums normals que teníem fins ara, les que gastaven tant, feien
més llum amb els vidres.
El Sr. Alcalde recorda, en relació a fer campanyes per intentar que la gent agafi més la
bicicleta, recorda que es fa la setmana de la mobilitat sostenible però això és només un
dia. Afegeix que hi ha un grup de pares i mares que estava engrescats en fer-ho més
sovint i que s’ha d’acabar de parlar. Podria ser relativament fàcil amb l’ajuda de les
famílies.
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Seguidament, el Sr. Joan Domènech comenta que també creuen adequada la proposta
d’instal·lar petits fanals en zones del bicicarrils que permetin, quan es fa fosc, anar amb
bicicleta d’un punt a l’altre, caminar,...
La Sra. Cristina Molas comenta que es una bona proposta i que algunes vegades
n’havien parlat però la Vall és molt gran. Pregunta als alumnes que si volen que en el
futur hi hagin bicicarrils per tota la Vall d’en Bas, us imagineu la llum que hauríem de
gastar? S’hauria de gastar molta llum i per tant, hem pensat amb la idea de posar llums
en llocs que connectin veïnats i potser no posar llums en llocs on hi ha camps i boscos,
així es deixarà que els animals descansin. Per exemple es podria ajuntar Hostalets i
Sant Esteve d’en Bas, ajuntar Les Olletes i Barri Verntallat però ajuntar Sant Esteve i La
Pinya, que estan molt allunyats, potser no es podrà fer mai.

Proposta 2: Internet als pobles de La Vall
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que fa temps que tots els pobles de la comarca
de la Garrotxa es van posar d’acord per crear Xafogar i, per tant, mitjançant aquest
sistema col·laboratiu entre les persones ja s’està treballant per la fibra òptica. La
realitat és que a Joanetes la fibra òptica ja ha arribat i per tant, els veïns i veïnes de
Joanetes que vulguin ja en poden gaudir. Afegeix que s’han fet dues reunions a en Bas i
Hostalets i ja es començarà amb la implantació de la fibra en aquests pobles on hi ha
tot un projecte fet, unes autopistes de fibra que arriben als carrers principals per
després anar connectant a les cases. De mica en mica es desplegarà a la resta de les
zones de la Vall: Puigpardines, Can Trona, Barri de Verntallat, El Mallol, Sant Privat,...
Afegeix que es podrà navegar d’una manera molt ràpida pel Municipi de La Vall d’en
Bas, a unes 1000 Mb. L’Ajuntament de La Vall d’en Bas ja va fer una aportació de
15.000 euros per poder dur a terme aquesta inversió i que la fibra òptica sigui una
realitat.
Seguidament el Sr. Joan Domènech comenta que està totalment d’acord que el tema de
la fibra ja està en marxa i espera que arribi ben aviat a totes les cases de La Vall que
vulguin fibra òptica.
Proposta 3: Exposició a Can Trona “Els ocells de La Vall d’en Bas”
Pren la paraula el Sr. Joan Domènech i comenta que sempre és interessant que s’utilitzi
el Centre de Cultura i Natura de Can Trona. És un Centre molt important que tenim
aquí a La Vall per fer presentacions, debats, cicle, treball... Un centre que s’ha fet per
conèixer el nostre territori, la nostre història, el nostre entorn i per tant, qualsevol
proposta per fer a Can Trona serà benvinguda i ajudarà a conèixer La Vall. S’organitzen
múltiples activitats setmanalment i l’exposició dels ocells es pot encabir aquí.
Seguidament la regidora Sra. Pilar Fabregó explica que al Centre de Cultura i Natura de
Can Trona hi ha una sala d’exposició permanent i que hi ha una part d’història de la Vall
d’en Bas i una part de flora i fauna: on hi ha tots els animals que eviten al nostre
municipi (rèptils, amfibis, ocells, mamífers,...). Proposa als alumnes que vagin a visitar
el Centre de Cultura i Natura de Can Trona algun cap de setmana i proposa a l’escola
que facin alguna activitat educativa a Can Trona. Afegeix que tot i que en l’exposició
permanent de Can Trona hi ha els ocells, lògicament es pot fer una exposició exclusiva
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d’ocells i fer un treball més de camp, d’observació, d’escoltar els cants dels ocells,...
Això es pot anar treballant i a més aquí a la nostra Comarca tenim l’Agrupació
Naturalista de la Garrotxa que també ens poden ajudar.
El Sr. Alcalde proposa que els alumnes de l’Escola Verntallat podrien muntar una
exposició conjuntament amb l’Agrupació Naturalista de la Garrotxa, podria ser un repte
pels alumnes: fer una exposició “Els Ocells i els alumnes del Verntallat a Can Trona”.
Proposta 4: Carrers per a les persones i no per als cotxes
Pren la paraula la regidora Sra. Cristina Molas i comenta que aquesta proposta és una
molt bona idea i explica que l’Ajuntament ha contractat una empresa d’Olot (Civiva)
perquè ens dibuixi un projecte per tal que ens diguin com haurien de ser les carreteres i
els carrers de tot el municipi de La Vall d’en Bas. Aquesta empresa agafarà mapes i
estudis per veure com haurien de ser les carreteres en el futur. Comenta també que
una part d’aquest projecte es farà amb participació ciutadana és a dir, es farà participar
a la gent de La Vall d’en Bas per recollir la seva opinió de com haurien de ser els carrer
i les carreteres i d’aquesta manera quedarà recollit en el projecte. Vosaltres heu fet una
proposta de posar pilones als carrers més concorreguts al cap de setmana amb
comandament per controlar l’accés i per tant, podeu demanar als pares que presentin
aquesta proposta i d’aquesta manera quedarà recollida en el projecte.
Seguidament el Sr. Joan Domènech comenta que està totalment d’acord, intentar que
els carrers siguin per la gent i que tothom que vulgui estar en el carrer pugui circul.lar i
passejar tranquil·lament, tant pels visitants i sobretot pels veïns de La Vall i poder
evitar algun ensurt.
Proposta 5: Institut a La Vall d’en Bas
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que fa temps que es va demanar
un CES, que més que un Institut seria un Institut-Escola, és a dir, que es faria de 1r a
4rt d’ESO i no cicles formatius ni batxillerat, seria el model de Besalú. Afegeix que en el
seu moment ja es va parlar amb el Departament d’Ensenyament i construir un Institut
no només depèn de nosaltres. Fa temps que s’està parlant amb un grup de mestres i
probablement el gener anirem a parlar amb el Departament sobre aquest tema per
veure si hi ha possibilitats o no. Continua explicant que s’havia parlat sempre d’ajuntar
els alumnes de l’Escola Ventallat i els alumnes de la Bòbila, però insisteix que és el
Departament qui ho valorarà.
El Sr. Alcalde comenta que coincidim amb els alumnes i li sembla que seria millor un
CES i no un Institut on es requereixen unes instal·lacions molt més complexes i que ja
estaria bé que els alumnes grans poguessin anar a Olot i conèixer més gent.
Seguidament el Sr. Joan Domènech comenta que el model Institut-Escola és un model
que funciona molt bé, que un Institut és molt més complexe i, per tant, el més fàcil pel
nostre municipi seria poder obtenir un model de CES. Afegeix que considera una
proposta ideal i es veurà com avancen les reunions i que, evidentment, no depèn de
nosaltres.
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El Sr. Alcalde afegeix que l’Ajuntament de les Preses també està d’acord amb la idea
d’un CES i per tant, es podria treballar de manera conjunta.
Proposta 6: Reconeixement a la Gent Gran
Pren la paraula el Sr. Joan Domènech i comenta que els agrada molt la proposta de la
gent gran perquè es pot veure que els nens realment pensen amb la gent gran. Afegeix
que li agrada molt la idea de participar a la Festa de la Gent Gran, organitzada per
l’Ajuntament des de fa 2 anys. Recorda com molts anys abans es feien aquestes festes,
una festa que ells mateixos hi participàvem.
El Sr. Joan Domènech explica que els avis són els que han viscut la formació de La Vall,
els que coneixen la Vall, els que han lluitat per ella, els que l’han mantinguda, han
vetllat per ella,... I per tant, és un reconeixement al seu esforç. La participació dels
alumnes en qualsevol activitat dels avis serà molt ben benvinguda.
La Sra. Pilar Fabregó explica que a la Vall d’en Bas hi ha uns 3.000 habitants i que
gairebé unes 600 persones són majors de 65 anys, per tant, hi ha molta gent gran a La
Vall d’en Bas. Explica que com a Consistori hi ha una Comissió de la Gent Gran, que la
formen gent del partit polític i veïns del municipi que estan interessats a fer coses per la
Gent Gran, i una de les coses que van proposar va ser recuperar aquesta festa. Molts
dels que formen part de la Comissió tenen un bon record de quan acompanyaven en el
seu moment els seus avis.
La regidora Sra. Pilar Fabregó comenta que es va voler fer un procés participatiu amb
els Casals d’Avis de la Vall d’en Bas. Els avis van fer les seves propostes: volien una
festa alegra, no volien que la festa fos de la Vellesa sinó una Festa de la Gent Gran.
Afegeix que estaria molt bé que es pogués fer un projecte intergeneracional, un
projecte pendent però veient la voluntat dels alumnes, s’intentarà treballar-hi al llarg
d’aquest curs mitjançant el tècnic de joventut.
El Sr. Alcalde comenta que estaria bé poder realitzar algunes activitats al Casal d’Avis i
amb la residència el Mirador del Puigsacalm i per tant, es traslladarà aquesta proposta
que creu que els hi agradarà molt.
Proposta 7: Activitats Esportives inclusives als Pavelló de La Vall d’en Bas
El Sr. Joan Domènech, en relació a la proposta d’activitats esportives inclusives al
Pavelló, agraeix que es pensin amb les necessitats de tothom. Afegeix que intentaran
treballar encara que no sabem molt bé el model, que vetllaran perquè aquestes
activitats sempre hi siguin.
La Sra. Pilar Fabregó comenta que ells pensen que és molt bona proposta i que és cert
que totes les persones tenim capacitats diferents, no només físiques, també
intel·lectuals i psíquiques, però tots som persones i ens hem de relacionar. Afegeix que
el Tècnic que tenim al pavelló pot pensar amb activitats inclusives que pugui participar
tothom per a totes les edats i no només per infants i adolescents.
Proposta 8: Esport, Turisme, Sostenibilitat i Solidaritat

Ajuntament de la Vall d’en Bas
Sant Esteve , 3
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 225
ajuntament@vallbas.cat

Pren la paraula el Sr. Lluís Pujiula i comenta en relació a la proposta d’Esport, Turisme,
Sostenibilitat i Solidaritat que des de La Vall es treballa amb Turisme Garrotxa per tenir
un turisme que respecti el nostre territori. Per exemple, formem part del CETS (Carta
Europea de Turisme Sostenible) on ens marca uns paràmetres a seguir per mantenir
aquesta sostenibilitat en el Turisme. Va ser pionera arreu d’Europa i com a municipi hi
estem adherits, juntament amb empreses del nostre municipi. Afegeix que l’Ajuntament
també treballa amb col·laboració amb les Entitats que representen el turisme del
municipi, com per exemple l’Associació de Turisme de La Vall d’en Bas o els grups
esportius que fan venir molt gent al nostre territori.
El Sr. Lluís Pujiula també explica que s’està treballant amb el GECA per desenvolupar
unes jornades de muntanya per poder donar valor al nostre territori i respectar-lo.
Afegeix que també s’ha treballat amb una nova imatge de l’Alberg i s’ha aprofitat per
oferir uns paquets turístics que permeten poden venir a la Vall a practicar esport:
disposar del pavelló i la piscina, anar amb bicicleta, barranquisme... Per tant, donar
informació de tots els esports que es poden fer a la Vall.
Seguidament el Sr. Joan Domènech comenta que estan d’acord que la bellesa del nostre
entorn només permet tenir un turisme respectuós i, per tant, s’ha de vetllar
constantment per tenir turisme però no un turisme qualsevol. Afegeix que sempre s’ha
de treballar amb les entitats de la Vall.
Proposta 9 i 10: Proposta millores als camps esportius i parcs de Gent Gran a La Vall
d’en Bas i esports itinerants als pobles de La Vall d’en Bas
Pren la paraula el Sr. Joan Domènech i comenta, en relació a la proposta de millora dels
camps de futbol, que s’ha de parlar amb els clubs de la Vall. Afegeix que també s’hauria
de treballar amb la idea de construir un camp de futbol de gespa artificial perquè entén
que si plou a vegades s’han de suspendre els partits. Explica un proposta que podria ser
construir un camp de futbol de gespa artificial on tots els clubs de la Vall el poguessin
utilitzar.
El Sr. Joan Domènech comenta que és veritat que a la Vall no només és futbol i
bàsquet, hi ha altres esports que es podrien practicar, com per exemple, Rugby,
Vòlei,... Per tant, és veritat que s’han de buscar alternatives al futbol i al bàsquet i
possibilitar que la gent pugui jugar a coses que els agradi molt més però reconeix que
la televisió fa molt de mal i sembla que només hi ha dos esports.
Seguidament pren la paraula la Sra. Pilar Fabregó i comenta que s’està estudiant la
demanda dels clubs d’un camp de gespa artificial, que és una obra molt costosa.
Afegeix que com a Consistori s’està treballant amb els 4 clubs de futbol de La Vall i que
és veritat que hi ha algun camp de futbol, especialment el dels Hostalets, que està amb
una zona inundable i té problemes greus que poder jugar-hi. S’estudia la possibilita que
es pugui anar a jugar a altres camps.
La regidora Sra. Pilar Fabregó comenta, en relació als parcs infantils, que el Consistori
va aprovar en l’últim Ple una partida de 14.000 euros per millorar els parcs. Afegeix que
La Vall és molt gran i no es podrà arribar a tots els parcs. Aconsella als alumnes a dir
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als pares que es proposin la millora del parc, mitjançant un procés participatiu com es
va fer en el Parc de les Oques de Sant Privat.
Seguidament la Sra. Cristina Molas comenta que una de les coses que es farà ens els
propers mesos és fer més reunions amb els veïns i veïnes que viuen a La Vall per
millorar els parcs, com es va fer al Parc de les Oques a Sant Privat. Explica que al Parc
de les Oques s’han posat les coses que la gent va decidir en les reunions: s’ha posat
una taula de ping pong, una taula per jugar escacs,... I que durant el mes de febrer es
posarà un laberint de salzes, ja que només es pot posar quan fa molt fred. Per tant, en
els altres parcs es farà el mateix, es posarà el que la gent vulgui. Afegeix que el parc de
Sant Privat va costar 5.000 euros i que ara es destinaran 14.000 euros a millorar els
parcs. Pregunta als alumnes si saben el que val un laberint de salzes com el que tenen
a l’Escola? Respon dient que val uns 1500 euros i les aranyes valen aproximadament
uns 6.000 euros. Aquestes coses valen molts diners i es paguen entre tots i a vegades
hi ha gent que ho fa mal bé.
El Sr. Alcalde comenta que hi ha un grup de nois i noies d’en Bas que van demanar fer
un Scatepark. Mitjançant una col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot, s’està treballant
amb el projecte i s’espera que aviat sigui una realitat. Afegeix que en relació als parcs
de gent gran, són parcs per tothom per fer salut, no només per la gent gran sinó per la
gent adulta. Explica que el parc de Sant Privat s’utilitza molt poc i el de Sant Esteve
d’en Bas s’utilitza molt i per tant, estaria bé aprofitar aquest parcs.
El Sr. Alcalde comenta que és una excel·lent idea la proposta dels esports itinerants als
pobles de La Vall. Explica el dia sense pilota que es fa al migdia a l’Escola Verntallat, el
qual permet que tothom pugui jugar a tot i aprendre altres esports. Afegeix que es
parlarà amb en Sergi (tècnic del pavelló municipal) per tal que s’estudiï i s’intenta dur a
terme aquesta proposta.

5. Cloenda Alcalde
El Sr. Alcalde comenta que s’ha intentat donar resposta a totes les coses que s’han
preguntat i s’intentarà posar en pràctica. Igual que l’any passat, d’aquí uns mesos es
farà el retorn del que es pugui anar fent i en nom de tot el Consistori, agraeix als
alumnes per haver-ho fet molt bé.
És un plaer i un honor tenir-vos aquí i gràcies a vosaltres segur farem una Vall millor i
un món millor. Moltes gràcies.
Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:10
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.
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