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Acta sessió 6 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

https://zoom.us/j/91873906626 

Dia: 29 d’abril de 2021 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 

 Jan Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme 

 Nil Verdaguer Vilardell, Escola Vedruna El Carme 

 Dina Uariachi, 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 

 Núria Martínez, Regidora de participació ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu 

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

S’excusen:  

 Rayan Boubli, Escola Pompeu Fabra  

 

 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 

Benvinguda per part de les dinamitzadores i presentació de la sessió.  

 Benvinguda a totes i tots.  

 Donem la benvinguda a la Dina, que substitueix a l’Ayoub de l’Escola 4 Vents i li demanem 
que ens expliqui una mica sobre ella.  

o Ens explica que va a l’Escola Quatre Vents i que li agrada molt dibuixar. Es 
considera una nena amable i simpàtica.  

https://zoom.us/j/91873906626
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o A continuació, la resta de regidors/es infantils es presenten un/a a un/a perquè la 
Dina els conegui una mica més (noms, escola, aficions...) 

o Comentem a la Dina que trobarà més sobre ells/es a la presentació personal de la 
pàgina web. https://participa.manlleu.cat/pag53/consitori-infantil.htm . Ella, ja hi 
té penjada la seva foto i la seva presentació personal com a regidora.  

 La Núria Martínez els comenta que ells i elles també tenen presència a la 
pàgina web amb la seva presentació, al igual que els regidors i regidores 
de l’Ajuntament, que tenen publicada la seva presentació en el portal de 
transparència. 

 

 Els situem sobre què centrarem la sessió d’avui: sobre tot parlarem dels resultats de 
l’enquesta feta a tots els nens i nenes de 5è i e 6è de les escoles de Manlleu (amb  500 
respostes!) i també prepararem l’última de les sessions, que serà presencial el dia 26 de 
maig a la Sala de Plens. 

 
 

1. Retorn de l’enquesta del Consistori Infantil  

Com saben,  els infants de 5è i de 6è de totes les escoles de Manlleu van participar en 
l’enquesta sobre diferents propostes fetes pels infants de 6è de Primària per tal de decidir 
quina/es acció es portaria a terme amb els 5.000€ de pressupost que l’Ajuntament destina al 
Consistori Infantil per materialitzar les seves propostes.  

La participació a l’enquesta ha estat un èxit absolut (amb un total de 510 respostes) 
aconseguint una participació del 100% dels infants cridats a respondre-la. Per tot això, vol 
agrair la col·laboració i bona disposició del professorat que l’ha vehiculat i fet possible.  

La Núria Martínez els puntualitza que, malgrat no es puguin portar a terme totes les propostes, 
l’Ajuntament les tindrà totes en compte i intentarà tirar-les endavant quan sigui possible. Així 
doncs, els dóna les gràcies per les seves valuoses aportacions per millorar la ciutat.  

A continuació, passem a valorar quins han estat els resultats i la regidora els planteja un dilema 

o problema pel qual ells i elles hauran de prendre una decisió:  

 Dues de les tres propostes més votades són les de “Fer tallers puntuals” i “impulsar 

activitats relacionades amb la robòtica” (amb un 40% dels vots cadascuna).  

o La Núria Martínez els explica que, en aquests moments, aquests tallers haurien 

de ser considerats com una extraescolar i per tant, no podrien superar el 

màxim de 6 infants/taller. Aquest fet suposaria que pocs nens/es poguessin 

beneficiar-se d’aquesta acció i per tant, l’impacte que tindria seria poc global i 

molt baix.  

o Una altra possibilitat seria organitzar un taller itinerant (per exemple de 

robòtica) i que aquest anés circulant per totes les escoles i tots els grups 

bombolla. D’aquesta manera s’arribaria a molts més nens/es. 

o Finalment, una altra opció seria la de considerar la 3a proposta més votada 

(també amb un 40% dels vots) que és la d’Apadrinar un lloc de Manlleu per 

fer-lo més educatiu.  

Els regidors/es escolten amb atenció les 3 propostes (totes 3 amb un 40% de vots i amb 

poques dècimes de diferència)  i els comentem que hauran de ser ells/es qui prenguin una 

decisió:  

 OPCIÓ 1: Promoure els tallers (malgrat es pugui arribar a pocs infants)  

https://participa.manlleu.cat/pag53/consitori-infantil.htm


  

3 
 

 OPCIÓ 2: Fer un taller itinerant de robòtica/tecnologia per totes les escoles de 

Manlleu, que es pugui desenvolupar amb el grup bombolla.  

 OPCIÓ 3: Optar per  “Apadrinar un lloc de Manlleu per transformar-lo en més 

educatiu” 

Per tal que els regidors/es puguin prendre una decisió, els deixem un temps perquè valorin 

pros i contres i els demanem que votin amb quina de les tres opcions es quedarien. Aquest 

n’és el resultat:  

 

  

 Tal i com podeu veure, els regidors/es infantils opten per l’opció 3 amb un 55%. Els 

infants de Manlleu apadrinaran i treballaran perquè un dels seus espais sigui més 

educatiu, amb mirada d’infant!  

 
 
Els infants estan molt engrescats amb l’opció escollida, ja que creuen que hi poden dir molt i 
que serà una cosa per tothom, amb un impacte gran i que quedarà a la ciutat.  
 
Seguidament, passem a desenvolupar una mica més aquesta proposta entre totes i tots:  
 

 El primer que hem de decidir és ON  els agradaria que es portés a terme aquesta acció. 
Després de pensar-hi molt, deixar-los fer una pluja d’idees i parlar sobre possibilitats, 
decidim posar en una llista els llocs que més els agradaria i fer una segona votació per 
decidir on es portaria a terme la intervenció:  
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Com que tenim un empat entre dos dels llocs, decidim tornem a votar!  
 

 
 
 
 

El lloc més votat, amb un 64% dels vots és el Passeig del Ter! 
 
 
La regidora demana als infants que expliquin el procés i la decisió als companys/es. Nosaltres 
els farem un correu amb l’acta. L’actual situació de pandèmia i el fet de que es vulgui aplicar la 
seguretat per sobre de tot ens ha fet desenvolupar aquest procés de decisió amb els 
regidors/es infantils.  
 
A continuació, demanem als regidors/es que ens expliquin QUÈ creuen que s’hi podria fer i 
exactament ON els agradaria transformar i actuar perquè el Passeig del Ter sigui més educatiu. 
A continuació s’exposen les idees (pendents de treballar i de contrastar) que els infants ens 
van transmetre:  
 

 Els agradaria treballar la part educativa mediambiental però també la part 
històrica/cultural. Així doncs, es proposa fer un “mix” entre aquestes dues vessants 
educatives.  
(Anteriorment, els infants de Manlleu havien mostrat la seva preocupació i interès en 
els temes mediambientals, així que aquestes accions s’alineen molt amb altres 
propostes traslladades durant les dinàmiques a les escoles)  
 

 Els agradaria que es fes un recorregut on s’hi anessin fent activitats educatives, 
aprenent i divertint-se. (Aquesta idea quadra molt amb la idea de JOC EDUCATIU que 
molts infants van proposar en les dinàmiques de les escoles). El recorregut podria 
materialitzar-se anant pel canal i tornant pel costat del riu.  
 
 

 Fer una plantada d’arbres a la zona de l’esplanada propera al Skate Park i portar a 
terme una campanya de recollida de brossa (es podria fer de cara al setembre) 
 

 Poder senyalitzar i explicar a nivell educatiu la zona dels “rentants” i també posar 
cartells sobre el riu i la vegetació a les parets de darrera del rocòdrom.  
 

Al final de la dinàmica, la regidora els felicita per les aportacions i idees que han tingut. Des de 
l’Ajuntament es buscarà l’assessorament per fer-ho factible.  
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2. Preparació de la cloenda del Consistori Infantil el dia 26 de maig a la Sala de Plens  

Al igual que el curs anterior, es proposa poder fer una cloenda del Consistori Infantil a la Sala 
de Plens.  En aquesta cloenda no hi podran assistir les Preparació de la cloenda del Consistori 
Infantil el dia famílies i els companys/es de classe, però serà retransmesa online perquè qui 
vulgui la pugui seguir.  

 Com s’organitzarà a nivell de tempos la cloenda?  
 
o El dia 26/05 quedarem amb els infants a les 15h a l’Ajuntament, per tal d’acabar de 

preparar i repassar l’acte.  
o A les 15.45h començarà l’acte de cloenda, que durarà fins aproximadament les 

16.45h  
o Les famílies podran passar a recollir als infants directament a l’Ajuntament o bé a 

l’escola, ja que tindran temps d’arribar-hi si surten a les 17h. 
 

 Què farem el dia de la cloenda?  
 
o El dia de la cloenda serà el moment de donar-se a conèixer i de posar en valor tota 

la feina realitzada durant el curs i per poder exercir de regidors/es infantils en el 
lloc institucional de presa de decisions  

o Hi haurà l’Alcalde i la regidora de participació ciutadana, per tal d’explicar-los des 
del seu punt de vista com ha anat l’experiència i què els ha aportat 

o Els companys i famílies ho podran veure retransmès online 
o Es presentaran cadascun/a d’ells/es: Com es diuen, de quina escola venen, etc. i 

com han viscut l’experiència: els ha agradat? per què els hi ha servit? 
o Hauran d’explicar què hem fet aquests mesos del Consistori Infantil (ens hem 

repartit els temes a sota) 
o Els entregarem un diploma i un obsequi per ells/es i els seus companys de l’aula, 

que també han participat del Consistori Infantil  
o Hi haurà mitjans de comunicació i es realitzarà un vídeo “in situ” sobre la seva 

experiència  
o Una vegada acabada la cloenda, un infant de cada escola anirà a la ràdio on serà 

entrevistat perquè expliqui la seva experiència i què han fet 
 

 

 La Núria Martínez els trasllada una sèrie d’impressions en relació a la cloenda:  
 

o Els explica que els fa molta il·lusió que puguin viure presencialment i en 
primera persona l’experiència d’estar a la Sala de Plens, la sala on es treballa, 
debat i es prenen decisions importants per la ciutat.   

o Aquell dia, es podran veure amb l’Alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, que els 
acompanyarà per saber què han fet durant aquest curs del Consistori Infantil. 
Ells i elles li podran explicar quin ha estat el recorregut que han fet, quines 
decisions han pres.  

o L’any passat (malgrat ser un any complicat) els antics regidors/es també hi van 
poder ser. Aquest any, amb més preparació, demana als infants que 
s’expliquin amb naturalitat, que no cal que llegeixin perquè ho han viscut amb 
molta intensitat i segur que ho sabran explicar molt bé.  

Una vegada feta aquesta prèvia, els infants es divideixen en grups de 4 per tal de preparar les 
seves aportacions el dia de la cloenda. Cada Regidor/a es prepara un dels següents temes:  
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1. EL CONSISTORI INFANTIL 2020/21: Què hem fet? (Mbakourou) Com eren les 

trobades online? (Rayan, Roc li explica) Què fèiem entre les trobades? Com 

valorem el Consistori Infantil (Maria)?  

2. EL LOGOTIP DEL CONSELL: Per què van decidir fer aquest procés (Dina) Com ho 

hem fet? (Nil)  Com el vam escollir? (Clàudia) Quin suport tècnic vam tenir? Què 

ens ha agradat? Per què? (Alba) 

3. PROPOSTES PER MILLORAR L’EDUCACIÓ A MANLLEU: Quin encàrrec teníem? 

(Queralt) Com ho hem fet? (Jan) Què ha sortit a l’enquesta? (Marwa) Què hem 

decidit degut a la situació COVID? (Alba) Què volem fer amb els 5000 € del 

Consistori Infantil? (Queralt) 

 Cal que cadascú s’anoti en un paper el què dirà.  

 Hauran de parlar tots/es i els demanem que el dia de la cloenda NO LLEGEIXIN.  

 Abans de la cloenda els hi enviarem l’escaleta i un recordatori perquè s’ho puguin 
preparar amb calma a casa.   

 Hi haurà imatges de fons amb la feina feta durant aquest curs. 

3. Cloenda 

Abans d’acabar, demanem als regidors/es infantils que valorin la sessió. Valoraran les 3 parts 

principals de la sessió: joc inicial, explicació i valoració dels resultats de l’enquesta i preparació 

de la cloenda.  

Com sempre, ens expressen molt bones valoracions:  

 

Abans d’acabar, només recordar algunes informacions:  

3. Informacions importants relatives a les properes sessions programades del Consistori 
Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 Enviarem l’acta a les escoles i a les famílies perquè vegin quin ha estat el 

resultat de l’enquesta i el procés que el seguirà.  

 Ens posarem en contacte amb les escoles i les famílies per acabar de lligar 

l’acte de cloenda.  

 Abans de l’acte de cloenda enviarem un recordatori i també demanarem a 

les famílies que ajudin als infants a acabar de repassar les seves 

intervencions el dia de la cloenda.  
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FINALMENT, ENS DESPEDIM DEL CONSISTORI INFANTIL EN FORMAT VIRTUAL.   

ESPEREM QUE EL CURS VINENT TORNI LA NORMALITAT TANT DESITJADA I POGUEU PORTAR-

LES A TERME PRESENCIALMENT!  

  

 

 

GRÀCIES A TOTES I TOTS PER FER-HO POSSIBLE!  


