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Acta sessió 2 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

https://zoom.us/j/91873906626 

Dia: 19 de novembre de 2020 de les 15.15h a les 16:30h 

Hi assisteixen: 

 Alba Garcia Rierola, Escola Pompeu Fabra 

 Roc Traveria Ortiz, Escola Pompeu Fabra 

 Paula Poyato Delgado, Escola Vedruna El Carme 

 Maria Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme (des de casa) 

 Jan Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme 

 Nil Verdaguer Vilardell, Escola Vedruna El Carme 

 Ayoub El Akmadi, Escola Quatre Vents 

 Queralt Parés Mercader, Escola Quatre Vents 

 Marwa Aarab Aarab, Escola Puig-Agut 

 Mbakourou Dembele Dembele, Escola Puig-Agut 

 Clàudia Escribano Carol , Escola Casals Gràcia 

 Rayan Boubli, Escola Pompeu Fabra (des de casa) 

 Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu 

 Núria Martínez, regidora de participació de Manlleu  

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 
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ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Benvinguda per part de les dinamitzadores i presentació dels regidors/es que no eren a 

la 1a sessió.  

 En primer lloc, donem la benvinguda als regidors/es infantils i fem una mica de ronda per 

saber com estan. Ja teníem ganes de tornar-nos a retrobar.  

 Els expliquem que avui, centrarem la sessió a parlar sobre els Drets dels Infants, per 

commemorar el Dia Internacional que commemora els seus drets.  

 A continuació, els demanem com ha anat el procés de disseny del logotip del Consistori 

Infantil, una dinàmica que vam proposar per fer amb la resta de companys/es de l’aula. Els 

regidors/es ens expliquen que hi ha hagut molta participació i que molts dels infants es van 

animar a fer un dibuix del logo. Alguns grups ho van fer de forma conjunta (únicament els 

que en tenien més ganes), però en la majoria de casos, tots els companys/es de classe van 

fer un disseny, fent que les opcions i la participació hagi estat molt alta. En aquests casos, 

la classe va votar 1 o 2 dels dibuixos, que seran els que tindrem en compte a la propera 

sessió.  

o Igualment, creiem que hem de posar en valor tots els logotips i és per això, que 

enviem un enllaç als infants i als seus tutors/es perquè pengin virtualment els 

dibuixos. Serà doncs una exposició virtual on els podrem veure tots i on podrem 

després analitzar els més votats per parlar-ne a la propera sessió. L’enllaç que els 

proporcionem és el següent: 

https://padlet.com/laiamonterde/c7bo82hz145vzfwu  

o Demanem que estiguin penjats com a tard el dia 4 de desembre, per disposar de 

marge perquè els dissenyadors/es els puguin veure prèviament.  

 Finalment, demanem a la Clàudia de l’Escola Casals Gràcia que es presenti, seguint les 

mateixes preguntes que vam treballar a la dinàmica de l’entrevista de la 1a sessió:  

o Com diries que ets?  
o Què t’agrada? Quines aficions tens?  
o Què fas quan surts de l’escola?  
o Què no t’agrada? Què et fa enfadar? 

 

 

 

2. Dinàmica d’inici per trencar el gel.  

Per tal de seguir-nos coneixent i creant vincle, comencem la sessió amb un joc que ens permet 

refrescar els noms dels companys i companyes de grup i també riure una mica.  

Fer el Joc dels disbarats en format online no és fàcil, però ens en sortim. Primer ens dividim en 

grups de dos: un pregunta i l’altre respon PER QUÈ ... ?. Després fem nous grups i tornem a fer 

la mateixa dinàmica però qui havia preguntat abans ara contesta (i a la inversa). Al final, la 

cadena de: xxx M’ha preguntat xxx I xxxx m’ha respost xxxx acaba essent divertida i una forma 

de començar de manera més enèrgica i de posar-nos en contacte els uns amb els altres.  

 

CLÀUDIA 

Escola Casals Gràcia 

 Li agrada escalar i també 
pintar. Quan sortia de 
l’escola feia anglès.  

 No li agrada la natació 

 

 

https://padlet.com/laiamonterde/c7bo82hz145vzfwu
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3. Dinàmica sobre els Drets dels Infants. Ens dividim per grups i després ho posem en comú.  

Aquesta dinàmica té per objectiu reflexionar entorn a uns quants Drets que hem seleccionat 

prèviament i que creiem que són dels que més els afecten. Per tal de contextualitzar la 

dinàmica al moment actual, es relacionen aquests drets amb la situació de pandèmia i en com 

aquesta ha afectat aquests diferents àmbits del dia a dia de la seva vida.  

Primer de tot ens dividim en 2 grups. Cada grup treballarà un conjunt de drets diferents, per 

tal d’amplificar les reflexions que es porten a terme. Algunes de les preguntes que els 

plantegem en relació a aquests drets són:  

 Com ha afectat la Covid19 als teus drets? Quins canvis heu viscut arran de la Covid19?  

 Què li demanaries a l’Ajuntament, a l’Alcalde perquè els infants de Manlleu puguin 
garantir aquests drets?  

 
Els infants van exposant les seves idees i la dinamitzadora ho va apuntant en un mural per 
després posar-ho en comú amb els companys/es del Consistori Infantil. A continuació, es 
mostren els resultats de la dinàmica participativa:  
 
El Grup 1 va tractar: Dret a l’educació, Dret al joc i al descans i el  Dret a trobar-se.  
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El Grup 2 va tractar: Dret a la vida en família , el Dret a informació i el Dret a la participar  

 

 

4. Conversa amb l’Alcalde de Manlleu, Àlex Garrido 

En aquesta sessió, comptem amb la presència virtual de l’Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu. En 

primer lloc, els dona la benvinguda i els explica que quan sigui possible desenvoluparem les 

sessions a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Els comenta que des de l’Ajuntament s’aposta pel 

Consistori Infantil i que estan molt contents de que aquest espai participatiu s’hagi mantingut 

malgrat les condicions en les que ens trobem.  

Algunes de les iniciatives que comenten els infants (en relació als drets treballats 

anteriorment) i a les quals l’Alcalde de Manlleu els dona resposta són les següents:  

 Que Manlleu tingui un diari infantil  Tant l’Àlex Garrido com la regidora de 

participació (Núria Martínez) els diuen que troben molt interessant aquesta idea i que 

parlaran amb qui pertoqui perquè sigui una realitat. L’Alclade també els comenta que 

és important que no es perdin els mitjans de comunicació escrits i el fet de poder-ne 

tenir un que interessi als infants de la ciutat, ho troba una idea magnífica.  

 Sobre l’escletxa digital  L’Alcalde els comenta que, durant el confinament total que 

es va iniciar el mes de març, es va fer tot el possible perquè cap infant quedés 

desconnectat de l’educació (per mitjans materials o tècnics). Malgrat tot, va ser un 

procés complicat al qual es va haver de donar resposta de forma molt ràpida. Durant 

aquests mesos s’hi ha continuat treballant i es té clar que ningú pot quedar fora. Hi 

seguiran posant tots els seus esforços i recursos per seguir avançant.  

 Sobre la duresa del confinament, l’aïllament i el joc  Els infants proposen que des de 

l’Ajuntament se’ls ajudi en aquest sentit. L’Alcalde de Manlleu comparteix les 

dificultats que han viscut durant aquests mesos (no sortir, no relacionar-se amb els 
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iguals, no jugar). Els comenta que des de l’Ajuntament s’està fent el possible per posar 

a disposició el màxim d’espais (per exemple, la Plaça s’ha convertit en pati per l’escola 

de El Carme).  S’apunta la idea que des de l’Ajuntament se’ls proporcionin reptes, jocs, 

proposar activitats perquè es puguin distreure i puguin viure un futur confinament de 

forma millor. Igualment,  

Finalment, comenta als regidors/es que el Consistori sempre ha tingut molt bones idees i 

iniciatives i que és important que es tingui en compte la veu dels infants per fer de Manlleu 

una ciutat millor. Es compromet a escoltar-los i a traslladar a la realitat allò que ells i elles 

decideixin. No només es tracta d’un procés participatiu, sinó també executiu i faran els 

possibles per materialitzar algunes de les accions que els regidors/es infantils proposin durant 

aquest curs.  

5. Cloenda  

La sessió s’allarga una mica més del previst i no tenim temps de fer la valoració.  

Comentem als infants que ens tornarem a trobar abans de vacances de Nadal, concretament el 

dia 10 de desembre.  

Els enviarem l’enllaç perquè puguin penjar els seus models de logotip i enviarem l’Acta a 

ells/es, als tutors/es i també a les famílies.  

Finalment, també els passarem la seva fitxa de presentació perquè la puguin completar i 

posar-hi una foto/dibuix amb la seva cara.  

FINS LA PROPERA SESSIÓ! MOLTES GRÀCIES!  


