Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2017
La Vall d’en Bas, 19 de desembre de 2017, essent les dinou hores i trenta minuts,
al saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Cristina Molas i
Casacuberta, Anna Mercader Aulinas, Josep Pujol Casanova, Lluís Pujiula
Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata Europeu català (PDeCAT): Josep Gumí
Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Dúnia Clota Serramitjana i Miquel Calm Puig (PDeCAT)
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1.- Benvinguda i introducció del senyor Alcalde
Pren la paraula el Sr. Alcalde per fer una introducció :
Bona tarda, noies i nois alumnes de 5è i 6è de l'Escola Verntallat, la nostra escola,
l'escola de la nostra Vall. Sigueu molt benvinguts.
Com a alcalde, i en representació de tot el Consistori, és un immens plaer i un
honor que avui sigueu aquí.
Avui, esteu i estem fent història. Passi el temps que passi, passin els anys que
passin, vosaltres haureu set i sereu SEMPRE, el 1r Consell dels Infants de la
història de La Vall d'en Bas.
Aquest projecte que encetem, és fruit de la ferma voluntat i el compromís que
tenim, de crear espais de participació i (el compromís) de difondre la democràcia
activa i participativa com a valor bàsic del nostre dia a dia.
I, en aquest cas concret, és important que el món adult tinguem en compte els
nostres infants com a persones actives que sou, amb criteri i visió pròpia.
Us volem agrair a totes i a tots, la vostra implicació en el projecte; agrair també, la
implicació de l'Escola a través del seu claustre de mestres i de l'equip directiu i, en
especial, de les vostres tutores. I no ens oblidem de les vostres mares i pares, i
àvies i avis i família en general, que hi són fent-vos costat sempre. I voldria, agrair
també, la bona feina que ha fet i fa el nostre tècnic d'educació i joventut, en Lluís
Rubió.
Vosaltres també sou ciutadanes i ciutadans de la nostra Vall i, com a tals doncs,
és molt important que participeu i us impliqueu en el dia a dia. Però també és molt

important que, formalment, feu sentir la vostra veu en el Ple de l'Ajuntament
perquè és el màxim òrgan de representació política de totes les ciutadanes i tots
els ciutadans en el Govern del municipi.
Volgudament, com veieu, volem que el Consell dels Infants es desenvolupi en
aquest màxim òrgan de decisió que és el Ple Municipal.
En el cas de La Vall d'en Bas, el Ple està format per 11 regidores i regidors (això
depèn del nombre d'habitants) i en aquesta legislatura sorgida de les darreres
eleccions municipals del 2015, està format per 5 regidores i regidors del grup
PdCat i 6 regidores i regidors del grup La Vall Plural-AM que és qui governa
l'Ajuntament. Falten avui 2 regidors que no han pogut ser aquí per motius
d’agenda.
Aquest Ple es realitza, normalment, el darrer dimarts hàbil de cada mes.
Com veieu, doncs, estem donant la màxima importància a aquest Consell dels
Infants. I, a més a més, cal posar en relleu que tenim un enorme interès per anar
construint amb l'ajuda de tothom, una Vall Educadora (en majúscules). Perquè tot
educa i tothom educa. I ho fem en cada gest, en cada paraula, en cada acció que
fem; per més innocent que ens pugui semblar allò que diem o fem. Tot educa i
tothom educa.
Com va dir Nelson Mandela, "no hi ha arma més poderosa, per canviar el món,
que l'educació".
Gràcies doncs pel vostre esforç i compromís. Escoltarem amb molta atenció i
interès les vostres propostes. Moltes gràcies!
2.- Intervenció Tècnic Educació i Joventut
Seguidament pren la paraula el Sr. Lluís Rubió, tècnic de joventut i comenta
primer com a previ que cal que tothom s’acosti bé al micro.
Comenta també que farà només una petita introducció perquè el protagonisme és
dels nens i nenes. Explica que “L’educació” ho és tot. L’educació és el principal
pilar que regeix, ordena i fonamenta la persona. Sense educació, no podríem ser
éssers socials, per tant, no ens podríem relacionar, per tant, no existiríem com a
espècie, teòricament, evolucionada.
Definir l’educació és un repte majúscul, potser tant com realitzar l’acció d’educar.
Educar és el verb total, és el verb que hauria de regir qualsevol pas, qualsevol
paraula, qualsevol mirada,…és la més gran responsabilitat. Perquè? doncs
perquè educar és compartir, mostrar, ensenyar, guiar, decidir, jugar, lluitar, crear…
i tot això, que també ho fem entre adults, en aquest cas, ho focalitzem als infants

de la Vall. Imagineu quantes coses estem fent quan eduquem als infants, així,
anem acompanyant-los en el seu procés vital, els ajudem, a través dels valors
globals, a fer-se la seva pròpia escala de valors personals, els ajudem a viure en
un món, sovint injust i violent, a criticar-lo però a construir-lo de nou i els ajudem,
a ser presents per mirar endavant, cap al seu futur.
La importància d’acompanyar el present esdevé cabdal. Entendre que els infants
són avui per ser en un futur, voldrà dir que tenim en compte la seva veu, voldrà dir
que la seva visió és tant o més important que la dels adults, voldrà dir que els hi
hem de fer cas, i sobretot, voldrà dir que els fem partícips del que passa al seu
voltant, els fem protagonistes i no consumidors. Així, i només així, aconseguim
tancar el cercle i esdevenir també un agent més en el procés educatiu que s’està
gestant.
Així doncs, l’escola Verntallat i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, creem el Consell
dels Infants, amb una triple voluntat:
 Que l’Ajuntament, com a espai on s’hi prenen decisions, sigui un
agent educatiu més i esdevingui, per sobre de tot, un espai inclusiu
amb totes les persones de la Vall.
 Incloure als infants, la seva visió i la seva praxis, en el present i el dia
a dia de la Vall.
 Fer passes conjuntes per a construir una Vall Educadora.
“Cal tota una tribu per educar a un infant”
Seguidament el Sr. Alcalde explica que la persona que escriu és la secretària de
l’Ajuntament que aixeca acta de tot el que es diu.
3.- Intervenció Infants
A continuació prenen la paraula alguns representants dels alumnes i expliquen
com han treballat: que han fet sessions pautades i han escollit les propostes que
ara presenten al ple. Que els alumnes de cinquè curs han treballat Medi Ambient i
Natura i els de sisè curs, Esports i Lleure.
Després han fet propostes individuals i una fitxa on s’especifica què es vol
canviar, es fa la proposta i s’explica com es milloraria. S’han explicat a classe i
després es fa una proposta de consens. Pel debat hi ha coses a favor i en contra i
és molt important que s’arribi a un acord. Després s’han triat les persones que els
representin al ple. Comenten per últim que algunes propostes són ambicioses i
donen les gràcies per escoltar-les.

El primer tema és sobre la contaminació. El primer ponent que es diu Eric, explica
que molts cotxes i motos travessen La Vall i que fan mal al medi ambient i que
s’ha de cuidar. Demanen que es facin campanyes de sensibilització per la
mobilitat sostenible i que ja es fa “El dia sense cotxes” però voldríem que es fes
més dies. Volen gaudir del territori i cuidar-lo perquè és molt especial.
El segon ponent, l’Oleguer comenta que és un problema passar en bicicleta pel
costat dels cotxes i que cal connectar La Vall amb bici carril.
La tercera ponent, la Blanca, demana que s’instal·lin diversos tipus de papereres i
també més contenidors. Que potser seria bo fer la recollida selectiva de deixalles
cada dia o la recollida porta a porta.
La quarta ponent, la Laia, demanar cuidar més les zones verdes dels pobles, que
hi hagi més arbres i plantes i es faci un manteniment més acurat. Que es podria
fer amb voluntaris caminades per indrets de La Vall per recollir deixalles. També
demana que es posin més punts de recollida i més bancs, que les papereres
noves es posin en zones concorregudes com l’inici del Puigsacalm.
La cinquena ponent, la Mònica, parla dels equipaments, en concret de la piscina
municipal que només s’utilitza 2 mesos a l’any. Són conscients que cobrir la
piscina és una gran inversió de diners i és una obra de llarga durada, però
demanen que es faci un estudi de quants diners valdria i quant temps es tardaria,
però que seria una gran millora per la gent de La Vall. També parla de l’espai de
Els Pins, que es tracta d’un espai que s’omple molt i on es podrien fer esports
d’aventura per mitjà d’una empresa especialitzada perquè és molt important el
tema de seguretat.
El següent ponent, en Roger, explica que l’equip de futbol de La Vall utilitza el
camp de futbol dels Hostalets, que és gran i accessible però té algunes
mancances: els vestuaris són vells, hi ha pocs bancs, si plou no es pot jugar, ni
tampoc es pot anar al bar. Demanen que es faci una reforma als vestuaris, que es
posin grades i gespa artificial.
El següent ponent,en Joan, demana que es faci un tram de bici carril des d’en Bas
al Mallol, un tram de bici-carril que ho connecti tot i que hi hagi també un punt de
lloguer de bicicletes.
La següent ponent, l’Ènia, comenta que hi ha manca d’activitats i que voldrien que
es creés un grup d’esplai per anar-hi els dissabtes i fer excursions, jocs, gimcanes
etc.. per crear bones relacions entre nens i nenes de La Vall. Seguidament
demana aprofitar més els equipaments, fer més activitats a Can trona, posar-hi
una biblioteca moderna per fer treballs, llegir diaris, parlar amb els amics i amb
altra gent de La Vall.

Un cop finalitzades les exposicions, pren la paraula el Sr. Alcalde i resumeix que
s’han presentat 10 propostes, 5 de cinquè i 5 de sisè i que totes elles són molt
interessants, que ara opinarem cadascú i d’aquí uns mesos nosaltres tenim el
compromís de contestar quina o quines es poden tirar endavant.
4.- Intervenció del grup municipal - PDeCAT
Seguidament pren la paraula el portaveu del grup municipal a l’oposició, el
PDeCAT, el Sr. Joan Domènech.
Comenta que estan tots molt contents, que sou els primers i que esperen que duri
molts anys. Afegeix que les propostes són molt interessants, que es veu el treball
al darrera sincer, amb ganes de participar i de comprometre’s, perquè La Vall és
un lloc que ens estimem tots. Que queda palès la preocupació que teniu els nens i
nenes i que ens enorgulleix molt perquè vosaltres sou el futur de La Vall. Si el que
sou el futur ja pensa així, ens esperona perquè algunes propostes puguin tirar
endavant. Ho poseu difícil perquè totes les propostes són bones. Respecte a la
campanya de mobilitat sostenible es poden potenciar i pensar en fer més
fórmules, més dies, buscar alternatives al cotxe i a la contaminació. Afegeix que
ens agradaria molt fer el bici carril, que realment és un perill barrejar cotxes i bicis,
però que és un problema no fàcil, és complex, però hi hem de treballar. Comenta
també que la biblioteca a Can trona estaria molt bé com espai de treball, però
hauria de tenir una connexió directe amb el bici carril perquè hi poguéssiu anar
sols.
Respecte a la coberta de la piscina, explica que és la proposta més costosa, que
seria interessant però no és urgent en aquests moments, que queda reflectida la
proposta si la demanda va sortint, potser llavors es pot tenir en consideració.
En quan a les millores del camp de futbol, comenta que ell ha estat molts anys
allà, que era president i la seva opinió és que en un camp obert i bonic no seria el
més idoni posar grades, que potser posant més bancs i arreglant els vestuaris
seria suficient.
També veuen molt bé els espais d’aventura a Els Pins.
Respecte a les deixalles ja s’hi està treballant intensament, és un tema complex i
bàsicament de civisme, que ja té molt de valor que ho vegin els nens i nenes
perquè es pugui corregir. Cal dir-ho i denunciar-ho i ho farem perquè tenim ganes
de participar en el consell d’infants amb compromís.
Afegeix que ell també està en el món de l’educació i ha fet treballs i es nota
l’estudi i el treball que han fet. Els felicita. Acaba dient que s’ho anoten tot i
miraran de treballar-hi perquè s’ho mereixen. Gràcies

4.- Intervenció del grup municipal – La Vall Plural-AM
Seguidament el Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que com deia el Sr. Joan
Domènech les propostes estan ben pensades i treballades.
Afegeix que l’Ajuntament té un pressupost de 3.500.00 € i ha de servir pels
treballadors, per netejar carrers, enllumenat etc.. per tot el que imagineu, tot va
aquí dins. Que hi ha un projecte d’un bici carril que puja un milió d’euros, perquè
us imagineu la mesura. És com si vosaltres voleu anar al cinema cada setmana i
no disposeu de tants diners, el bici-carril costa la 1/3 part de tot el pressupost de
l’ajuntament per un any. Moltes propostes es poden fer amb civisme i poc cos. Es
tracta de diners públics que paguem entre tots.
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Anna Mercader i comenta sobre el
tema de la campanya de mobilitat. Fa 3 anys es va fer la primera prova, el segon
es va millorar i aquest any ha esta encara millor. Es va fer el dibuix de la bici i un
vídeo que es va difondre, que ja és una manera de començar a fer campanya i
que seguiran fent campanyes per la mobilitat sostenible.
El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que no només és anar amb bicicleta,
també és anar a peu i agafar el transport públic. Cada dilluns hi ha un bus públic
que surt dels Hostalets i passa pels pobles i va a Olot, a banda del tranversal.
Afegeix que hi ha un projecte iniciat amb Vies Verdes ( l’organisme que porta la
gestió de tots els bici carrils de Girona, des d’Olot a Girona i Sant Feliu de Guíxols
i tots els ajuntaments paguem perquè es mantingui) per recuperar els camins que
anaven de poble a poble. Per exemple d’en Bas a Hostalets pel camí de La Cau,
que ja existeix però es podria utilitzar per ampliar la xarxa de bici carrils, que ja
anem cap aquí i el Consorci hi col·laborarà.
Seguidament la regidora Sra. Cristina Molas dona la paraula als nens i els hi
demana si saben quant val una paperera normal? Alguns nens donen alguna xifra
i la regidora els hi aclareix que les papereres grosses valen més de 100€. Les
especials per tirar diferents productes demana si costarien molts o pocs diners?.
Afegeix que els xiclets, cigarrets, papers bruts va tot al contenidor verd i no caldria
un contenidor especial. Una cosa sí que es podrà fer: els papers, tetrabrikcs,
ampolles de sucs, a quin contenidor van? I amb bossa o sense?. Tot això va
directament al contenidor d’envasos sense bossa. Tirar el paper i envasos als
seus contenidors, això perfecte i ja seria una mica la proposta que demanàveu.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que hi ha un organisme que es diu Sigma
i que fan proves. Ara han fet el porta a porta a les Olletes (El Mallol) i en altres
llocs fan altres proves per veure quina manera és la més eficaç.

La regidora Sra. Cristina Molas afegeix que s’han canviat els contenidors, que els
llocs on només hi havia verds han marxat i s’han posat bateries o al menys de 2
tipus perquè la gent tiri tot allà on toca, per poder reciclar millor. Que reciclàvem el
30% i ara el 35%, però en els llocs on s’han fet les proves com a les Olletes, el
porta a porta, el reciclatge ha passat al 80%. Explica que el que demanen els
nens val molts diners, que és més barat posar xips i targetes als contenidors.
El contenidor només s’obrirà quan posis la targeta, tothom ho farà i només es
tiraran les bosses amb codis. Aconseguirem que la gent pagui en funció del que
tiri.
Respecte a les zones verdes, explica que tenim jardiners que han canviat la
manera de cuidar els jardins. Que també hi ha una borsa de gent voluntària i que
si saben si algú vol, ajudar ja pot venir.
Que a nivell de tot Europa es fan caminades per recollir brossa, és una proposta
super grossa: “El dia de la neteja d’Europa”, que es fa al maig i es va fer per
primera vegada. Es va anar a netejar Els Pins amb 12 persones. S’hi van trobar
escalfadors d’aigua, llit, porta, pneumàtics, urna, etc i quants kg? Més de 100 Kg
de porqueria del riu, mireu si la gent és marrana i incívica! Aquest any es tornarà a
fer, quan arribi el dia l’escola podria venir a ajudar a netejar amb els vostres
pares.
Pel que fa al tema de les fonts i bancs, el dia 22 de març és el dia Mundial de
l’Aigua, dia que serveix per donar gràcies per tenir aigua i per homenatjar aquest
dia es munta un esdeveniment i es va recuperar la Font del Gat a Sant Esteve
d’en Bas, juntament amb la Geca. Es va fer un agraïment amb un esmorzar i el
proper 22 de març es podria fer en una font a prop de l’escola, la Font del
Tortonell a prop del Verntallat. Si es recupera s’hi podria anar a berenar.
Continua la regidora parlant del tema de les papereres és complicat pels
escombriaires recollir deixalles a la muntanya, té un cost molt elevat, hem de ser
nosaltres que ens hem de responsabilitzar de baixar la brossa a la motxilla. Sí que
se’n podrien posar més en llocs a prop del poble i del bici carril i que ja es farà.
Respecte als bancs s’hauran de buscar si hi ha llocs on no n’hi ha o estan a
massa distància per persones que fan recorreguts a peu, que valen diners, però
se’n poden comprar.
Pren la paraula el regidor Sr. Josep Pujol i parla de la coberta de la piscina.
Comenta que els mestres haurien de fer un monogràfic de Medi ambient. Afegeix
que la piscina és molt antiga, que té 35 anys o més. Que hi ha estructura d’uralita
i per treure-la s’ha de seguir un protocol perquè conté amiant. Ja s’ha parlat de
remodelar però té un elevat cost i també de la coberta i que es podria fer un
estudi.

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que s’ha de fer un estudi no solament del
cost de cobrir la piscina, sinó també del manteniment, del cost d’esclafar l’aigua
sempre i els voltant perquè l’energia és molt cara. Aplaudeixen la proposta de
l’estudi per veure les possibilitats.
Pren la paraula el regidor Sr. Lluis Pujiula i parla del tema del circuit d’aventura.
Comenta que també vol felicitar als alumnes, que les propostes tenen molt sentit
comú, algunes més que les dels adults que ens arriben, també pel procés que han
seguit, la metodologia i la presentació. Afegeix que ja s’hi està treballant als Pins,
que des de la regidoria de turisme ens agrada que vingui gent i ensenyar-ho però
amb equilibri, que la gent vingui però que es conservi l’entorn. Que des de
l’ajuntament i conjuntament amb altres municipis hi ha maneres de regular-ho,
que es necessita que la gent que vingui estigui més educada i que el turisme sigui
sostenible. Respecte a la proposta li agrada, li agrada tancar un espai que ara és
obert a tothom, però cal regulació i algú que ho vigili, sinó seria perillós. Que
s’estudiarà per veure viabilitat i costos i que per tant, es tindrà en compte la vostra
aportació.
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Fabregó i comenta que respon a en Roger i li
explica que hi ha 4 camps de futbol i que costen anualment a l’Ajuntament
25.000,00 € per tallar l’herba, pagar l’electricitat, els aspersors etc... Puntualment
es poden fer millores, comprar xarxes noves, s’ha ampliat el bar del Hostalets,
però aquest camp és inundable i cada uns quants anys quan plou s’inunda. Per
això urbanisme que és l’estament que ens ha de donar permís per construir, no
deixaria ampliar els vestidors, ni una graderia fixa, però sí es poden posar més
bancs i fer petites reformes dels vestuaris existents. Que els vostres entrenadors
ho demanin a l’ajuntament per saber com ho volen. Respecte a la gespa artificial
és un somni de tot jugador de futbol, però si es posés als Hostalets, també
s’hauria de posar als altres perquè tots són iguals. Es pot fer millora del
manteniment i millorar l’herba natural que és millor que la natural, tot i que és cert
que és impracticable quan plou.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que aquesta quantitat de manteniment
podria ser més, que els responsables dels clubs ens ajuden molt.
Seguidament la regidora Sra. Anna Mercader i comenta que la fan molt feliç de
demanar activitats per joves a Can Trona, que ho han intentat moltes vegades i no
acaba de funcionar i que si realment ho volen es pot intentar tirar endavant un
grup d’Esplai i que estaria molt bé.
El Sr. Alcalde afegeix que gràcies al replantejament de Can trona que han fet, es
podria estudiar el tema de la biblioteca, que està al mig de La Vall, que no hi ha
poble, però es podria lligar amb la recuperació de camins per arribar-hi a peu o en
bici. Estudiarem amb il·lusió la proposta. Té de bo que és per tothom perquè no
està en cap poble en concret, però obliguem a tothom a desplaçar-se.

4.- Cloenda Alcalde
Resta dir que estaríem molt més temps aquí anant parlant, que és un goig molt
gran, que tots els plens són oberts al públic sempre i que s’hi pot assistir. Agraïm
l’esforç, el treball, la il·lusió de l’escola. Que agafem el compromís oficial de fer
una resposta en breu i de fer evidents algunes de les propostes fetes. Participar
és poder decidir.
Pregunta als assistents si han estat a gust i si tenen res més a dir i els nens
contesten que sí han estat a gust. Afegeix que ho sap per les mestres, però que
els hi vol dir que és un goig l’educació que tenen, que han escoltat amb molta
atenció i silenci i que els vol donar l’enhorabona també pel comportament, i
recordar que aquest Consell d’infants ha estat el primer de la història de La Vall, el
del curs 2017-2018.
Un peto molt fort.
S’aixeca la sessió a les 20h 40’.

