ACTA DE LA 5ª SESSIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA
15 de juny de 2018

La sessió - que en aquesta ocasió compta de públic amb l’alumnat de sisè de
l’Escola Vedruna Manlleu - comença amb la benvinguda de l’alcalde que felicita
als regidors i regidores infantils per la bona acollida de l’activitat de bosc
d’aventura que van decidir tirar endavant com a primer encàrrec del Consell ja
que hi van passar molts nens i nenes i va anar molt bé. Ell també hi va ser i els
va dir que des de l’equip de govern s’esperava repetir aquesta iniciativa.
Pel que fa a la tirolina i al fet que moltes persones consideraven que s’havia de
quedar de forma permanent, comenta que és una idea però que cal tenir en
compte que no es pot tenir tota aquella estructura al passeig del Ter de forma
permanent perquè normalment hi passen moltes bicicletes, gent que va a córrer
o a caminar, etc. En tot cas, aclareix que en el futur es pot explorar tenir una
estructura un xic amagada que es pugui treure a la primavera i a l’estiu amb
l’ànim de que els nens i nenes de 12 anys puguin anar al passeig i gaudir-ne.
Per altra banda, felicita als regidors i regidores infantils per haver realitzat una
molt bona tasca durant el curs representant a les escoles de tota la ciutat i per
haver estat alhora dignes representants de les seves escoles.
Acte seguit dóna pas al principal punt de l’ordre del dia, focalitzat en el retorn als
regidors i regidores al voltant de l’activitat de Festa Major que havien proposat,
plantejat i decidit dur a terme. Els explica que l’activitat serà el dia 16 d’agost, el
mateix dia d’una activitat històrica i tradicional dins la Festa Major com és el
bicibarris. També els anuncia que l’activitat que ells van proposar serà a la tarda
en paral·lel a una altra activitat històrica de la Festa Major com és l’Orquestra
Maravella a la plaça Fra Bernadí. Els diu que ells podran gaudir de la seva activitat
i que això omple molt a l’equip de govern ja que en definitiva el que l’ajuntament
vol per Festa Major és que les entitats i la ciutadania s’impliquin en les activitats
que es faran i que es preparen durant l’any, com és el cas del Serpent o el Feste Jove. Va dir-los que considerava molt important que ells/es mateixos haguessin
dissenyat i triat la seva pròpia activitat de Festa Major. Finalment, finalitza la seva
intervenció desitjant que aquesta activitat vagi tant bé com la del bosc d’aventura
i desitjant-los a tots/es un bon estiu i que agafin forces per tornar a l’escola el
setembre. Dit això, dóna pas a la Regidora de Participació Ciutadana, Maite
Gallifa.
La Regidora inicia la seva intervenció agraint als regidors i regidores infantils la
seva dedicació i treball durant tots aquests mesos. Els transmet que juntament
amb tots ells han viscut una experiència molt interessant i que des de l’equip de
govern estan molt contents d’haver pogut complir les propostes que han sorgit
en el sí del Consell. Dóna les gràcies de manera especial als regidors i regidores
infantils: Sohaila, Ismael, Mariam, Martí, Biel, Ariadna, Emma, Judit, Vinyet i
Alexandra.
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Anuncia que a continuació la Tècnica de Participació explicarà el resultat de la
proposta de Festa Major, que després els regidors/es faran una valoració del seu
mandat i que finalment el públic, si ho desitja, podrà fer preguntes o agafar la
paraula.
Finalment s’emplaça al següent curs escolar per seguir treballant en el Consell de
la Infància tot desitjant que els assistents facin part de l’activitat de Festa Major
que han escollit i desitjant també unes bones vacances a tothom.
La Tècnica de Participació recorda als regidors i regidores infantils que tot aquest
encàrrec que ha derivat en la proposta que es presentarà avui ve del mes de
novembre passat, quan es va començar a treballar la Festa Major a partir d’una
enquesta en la que els nens i nenes de sisè van dir què els agradava, què no etc.
També els recorda que a l’anterior ple del Consell, que va ser el mes d’abril, els
regidors i regidores infantil van concretar i aprofundir en el tipus d’activitat que
havien triat entre tots els nens i nenes de sisè i que estava relacionada amb els
jocs.
A continuació, els presenta la proposta d’activitat de Festa Major feta a partir de
les indicacions dels regidors i regidores infantils: els explica que l’activitat que
van proposar tindrà lloc el dijous 16 d’agost de 18 a 20:30h a la zona de
l’embarcador. Pel que fa al contingut, la proposta es concretarà en tres grups
d’activitats:




Jocs tradicionals: activitat de “mata-conills”, joc del mocador, l’amagada i
taller de bijuteria amb material alternatiu.
Jocs d’aigua: tobogan aquàtic i guerra d’esponges o de globus d’aigua.
Fi de festa: bingo infantil i mini-disco.

Abans de cloure la sessió - i per extensió el mandat del primer Consell Municipal
de la Infància - els regidors i regidores infantils fan una valoració personal del
que havia suposat per a ells i elles l’experiència de ser regidor. Aquestes
valoracions es poden llegir a l’Annex 1.
I, sense més intervencions per part dels membres del ple ni del públic, l’Alcalde
tanca la sessió donant un cop més les gràcies a tothom, desitjant-los un bon estiu
i emplaçant-los al dia 16 d’agost a la tarda de jocs.
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ANNEX 1
La sessió de cloenda del Consell Municipal de la Infància es va pensar també per
a que els regidors i regidores infantils facin balanç de com havia anat el seu
mandat, tot responent a les preguntes següents:
T’ha agradat fer de regidor/ a infantil?
Què és el que més t’ha agradat de fer de regidor/a i per què.
Què és el que menys t’ha agradat de fer de regidor/a i per què.
Aquest any hem treballat propostes de millora del passeig del Ter (bosc
d’aventura) i activitat per la festa major. Quins temes creus que haurien
de treballar els futurs regidors infantils?
 Milloraries alguna cosa?





Intervencions dels regidors i regidores infantils:
“L’activitat m’ha semblat molt interessant. Al principi em va fer una mica de
vergonya intervenir però després ja m’hi he anat acostumant. M’ha agradat molt
perquè els nens i nenes hem pogut participar d’una activitat per millorar el nostre
poble. També m’ha agradat veure com funciona l’ajuntament, d’una forma més
detallada i veure la importància de les persones que hi treballen pel poble.
M’agradaria que es treballessin millor les extraescolars perquè n’hi hagin més i
tothom pogués fer-ne. Moltes gràcies per l’oportunitat de participar com a
regidora infantil”.
“A mi m’ha agradat bastant fer de regidor infantil perquè així hem pogut...no els
grans han decidit... els petits hem pogut decidir les propostes de Manlleu perquè
si ho decideixen els petits pensen una mica més en gent de baixa edat. El que
menys m’ha agradat és que no hi ha hagut massa sessions per poder decidir què
podíem afegir i jo posaria un parell més de sessions. El que diria pels següents
regidors infantils que facin això és que jo continuaria amb la millora del passeig
del Ter perquè m’ha semblat bastant divertit i com que no s’ha afegit res
permanentment faria que hi afegissin alguna cosa permanentment com per
exemple una tirolina com la de les Set Fonts de Sant Julià o també unes cistelles
de bàsquet a darrera el pavelló, que no n’hi han. Jo milloraria que els futurs
regidors xerressin per Ràdio Manlleu però clar, ja no caldria millorar-ho perquè
ho estem fent ara...”
“M’ha agradat molt ser regidor perquè en tenia ganes i em van votar. El que m’ha
agradat més ha set tot perquè m’ha agradat, i m’ha agradat saltar-me classes.
M’ha agradat tot, no m’ha desagradat res i he participat en tot. El que posaria
seria un parc més adequat per la nostra edat pels nens una mica més grans i
afegiria alguna tirolina i algun rocòdrom. I si pogués ser alguna colxoneta. I a la
piscina posar-hi algun tobogan i algun trampolí per poder saltar”.
“M’ha agradat molt perquè ha set molt divertit. Ens ha agradat molt el fet de
poder dir la nostra opinió sobre els temes del Ter i de Manlleu. A més ha sigut
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molt interessant i ens ho hem passat bastant bé. El que menys ens ha agradat
ha sigut que en alguns moments que teníem reunió ens hem hagut de saltar
assignatures que ens agradaven. Però també ens ho hem passat molt bé aquí. I
per l’any que ve, si alguns nens venen aquí de regidors, ens agradaria que es
milloressin alguns parcs; o sigui, també va sortir la proposta de millorar algun
parc però permanentment per la nostra edat... doncs treballar en aquest
propòsit”.
“M’ha agradat molt venir aquí perquè ens agrada el fet de dir la nostra opinió
sobre els temes del poble i per mi el que menys m’ha agradat ha estat saltar-me
classes que m’agradaven. I per exemple millorar alguns parcs del poble com el
de la carretera d’Olot a la rotonda dels gegants, que van treure el vaixell que hi
havia al mig i posar-hi alguna cosa. No voldria millorar res perquè m’ha semblat
que no feia falta”.
“M’ha agradat fer de regidora perquè crec que és una manera diferent d’ajudar
a millorar diferents llocs de Manlleu. M’ha agradat tot en general però el que em
va agradar més és que ens fessin l’entrevista al passeig del Ter. Els temes que
haurien de treballar els futurs regidors és fer activitats d’aventura, que ja està
bé, però si fer-ho permanentment i que no sigui només d’un cap de setmana. No
milloraria res perquè m’ha semblat que no feia falta”.
“M’ha agradat molt ser regidora perquè hem tingut l’oportunitat els més petits,
cosa que a vegades no tenim. M’ha semblat tot molt bé i això del parc d’aventura
que fos permanentment perquè ens va agradar a tots molt. I el que haurien de
treballar és això de tenir-ho permanentment i posar-hi més activitats d’aventura.
No milloraria res perquè m’ha semblat tot molt bé”
“M’ha agradat molt ser regidora infantil perquè ha set molt divertit i ens ha donat
una oportunitat per a que els més petits poguéssim decidir. El que m’ha agradat
més és tot. El que haurien de treballar doncs és una mica més la plaça i posar
més fonts per tot Manlleu i també millorar algun parc i que hi haguessin més
coses”.
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