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Ahir, dimarts 12 de desembre, va tenir lloc a l’Ajuntament la segona sessió plenària del 

Consell Municipal de la Infància de Manlleu, format per un representant de cada una de 

les aules de sisè de totes les escoles de la ciutat i pel mateix consistori.  

L’Alcalde va iniciar la sessió donant la benvinguda als regidors i regidores infantils i als 

alumnes de sisè de l’Escola Quatre Vents, que en aquesta ocasió van assistir al Consell 

com a públic.  Els va explicar que estava molt content de retrobar-los i que la sessió 

tenia un únic punt de l’ordre del dia: donar a conèixer el resultat de les votacions dels 

pressupostos participatius infantils, que han girat al voltant de l’elaboració de propostes 

de millora del passeig del Ter. Va afegir que estava molt satisfet d’aquests pressupostos 

participatius infantils. 

A continuació, abans de presentar el projecte guanyador, va demanar als regidors i 

regidores infantils si es volien presentar al públic i va donar la paraula a la Regidora de 

Participació Ciutadana Maite Gallifa. La regidora va saludar als nens i nenes i també va 

expressar la seva satisfacció per haver assolit el repte d’aconseguir que poguessin exercir 

la seva ciutadania i esdevenir part activa de la ciutat. També va mostrar satisfacció per 

la proposta guanyadora ja que, va dir, expressa els desitjos i necessitats dels nens i 

nenes de 12 anys de la ciutat. Els va recordar el que havia dit una companya seva: “no 

existeix al municipi cap proposta per la franja d’edat que representem”. Va afegir que 

per part de l’equip de govern s’assumeix el compromís de portar-la a terme el més aviat 

possible i que de cara al 2018 hi ha la voluntat de proposar-los nous reptes per a que 

puguin fer sentir la seva veu i aconseguir millorar la ciutat entre totes i tots. 

Després de la regidora, la tècnica de participació va recordar als regidors i regidores 

infantils i al públic com s’havia fet el procés de votacions: que en la primera sessió del 

Consell Municipal de la Infància els nens i nenes havien presentat 17 propostes de les 

quals en van quedar 7 que són les que van passar a votació perquè eren les que tenien 

cabuda dins dels 5000€ disponibles per projecte, que les votacions es van fer a les aules 

i hi van participar tots els i les alumnes de sisè de la ciutat i que se’ls va demanar a 

cadascun d’ells que triessin 5 de les 7 propostes finalistes i els donessin 5, 4, 3, 2 i 1 

punts segons el seu ordre de preferències. També va explicar-los que en aquestes 

votacions hi van participar 190 alumnes i que es van comptabilitzar 180 vots com a vàlids 

i 10 es van haver de considerar com a nuls perquè no s’havia fet la votació correctament. 

Dit això, l’Alcalde va procedir a donar els resultats de les votacions començant pel 

projecte que havia obtingut menys puntuació fins al que més: “instal·lar aparcabicicletes 

a l’skatepark” 231 punts, “instal·lar 10 papereres” 313 punts, “remodelar la pista 

d’atletisme” 373 punts, “instal·lar dues noves cistelles de bàsquet entorn del pavelló” 

426 punts, “instal·lar dues fonts una a la zona de pícnic del pavelló i l’altra a 

l’embarcador” 443 punts, “posar xarxes a les porteries de la pista de futbol” 447 punts i 

“activitat de bosc d’aventura al passeig del Ter” 467 punts. Va concloure dient que la 

democràcia consistia en acceptar la decisió de la majoria i que des dels serveis tècnics 

ja s’estava treballant per posar-la en marxa i que l’activitat es faria de cara a la primavera 

perquè fa més bon temps. 
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Acte seguit va donar la paraula als regidors i regidores infantils per a que poguessin fer 

una mica de valoració sobre l’experiència de participar en uns pressupostos participatius. 

Van explicar com havien treballat les propostes a l’aula i si els havia costat posar-se 

d’acord a l’hora de decidir quina proposta presentarien. Les respostes al respecte van 

ser variades tot i que la majoria d’ells van dir que no els havia costat i que els havia 

agradat participar-hi perquè havien après a treballar en grup. L’alcalde els va preguntar 

a aquells grups-classe que havien escollit la proposta per votació si ho havien fet amb la 

fórmula de vot secret o a mà alçada i els va explicar que les votacions al ple es fan a mà 

alçada a no ser que hi hagi un grup polític que demani que la votació sigui secreta. 

També els va explicar que en cas d’empat, l’alcalde té un vot de qualitat i que això vol 

dir que el seu vot val per dos i que té la capacitat de desempatar. 

A continuació va donar la paraula al públic i va explicar als regidors que quan hi ha públic 

als plens és habitual obrir un torn de paraula. Destacar un parell de preguntes: 

- Com és que l’Ajuntament va decidir posar en marxa el Consell Municipal de la 

Infància? 

- Com és que l’Ajuntament va decidir posar en marxa els pressupostos participatius 

infantils? 

A la primera pregunta l’alcalde va respondre que a les eleccions de 2015 el seu grup 

polític ja ho portava en el seu programa electoral i que quan la regidora Maite Gallifa es 

va incorporar a l’equip de govern va començar a posar fil a l’agulla conjuntament amb 

els serveis tècnics de participació ciutadana. En aquest sentit li va agrair la feina feta a 

la regidora. 

A la segona pregunta, l’alcalde va respondre que des de l’equip de govern es té el 

convenciment de la importància de promoure la participació de la ciutadania i que els 

temps actuals així ho demanen. Va afegir que per a que la ciutadania sigui plenament 

participativa creuen que és important començar empoderant els nens i nenes per a que 

adquireixin l’hàbit de participar i s’incorpori com a una cosa normal en el dia a dia de la 

ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


