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CLOENDA  

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Dia: 26 de maig de 2021 de les 15.00h a les 16:30h 

Hi assisteixen: 

 Alba Garcia Rierola, Escola Pompeu Fabra 

 Roc Traveria Ortiz, Escola Pompeu Fabra 

 Rayan Boubli, 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 

 Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu 

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

 Carles García, Director del Museu del Ter 

 Èlia Bretxa, Tècnica del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Museu del Ter 

 Acompanyants de les escoles dels regidors/es infantils 

 Ester Rovira, Grup Impulsor del PEC 

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

Prèviament a l’acte de cloenda, ens reunim amb els regidors/es a la porta de l’Ajuntament. 

 Els donem la benvinguda a totes i tots! Per fi ens podem veure.  

 Fem el joc del mocador adaptat amb un llençol, per recordar els noms de tothom i 
començar a escalfar motors a través del moviment i dels riures.  
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 Ens dividim per grups per repassar les intervencions que farem a l’acte de cloenda: la 
presentació personal i la part que cada regidor/a infantil explicarà sobre el procés viscut 
aquest curs.  

 
 
ACTA DE CLOENDA DEL CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU – CURS 2019/2020 
 
1.- Inici de la Cloenda. Benvinguda per part de l’Alcalde i de la Regidora de Participació 
Ciutadana 
 
En primer lloc, l’alcalde de Manlleu saluda als regidors/es i els dóna les gràcies per la seva 
implicació, motivació i per tot allò que han aportat durant aquest curs. No ha estat un curs 
fàcil, ja que ens hem hagut d’adaptar i fer les sessions de manera telemàtica. Malgrat tot, elles 
i ells han desenvolupat el seu càrrec amb entusiasme i representant als infants de la ciutat de 
manera entusiasta.  
 
La regidora de participació ciutadana, Núria Martínez, també els agraeix el seu esforç malgrat 
no ser un any fàcil. Per altra banda, també dona les gràcies a les escoles i als tutors/es dels 
regidors/es infantils amb qui ens hem coordinat des de l’Ajuntament i que en tot moment 
s’han mostrat predisposats/des a col·laborar en tot el procés, intentant que funcionés el 
format digital. Finalment, agraeix també a les famílies la seva implicació i col·laboració perquè 
el Consistori Infantil hagi tirat endavant.  
 
2.- Presentació dels regidors/es infantils  

A continuació, cada regidor/a infantil es presenta i ens explica a quina escola va i què és el que 

més li ha agradat de participar en el Consistori infantil. Alguns aspectes que ressalten els 

infants són:  

 Que els ha agradat participar per conèixer millor el PEC, què és una ciutat educadora i 

poder ajudar al poble.  

 Que el fet de ser regidors els ha permès aprendre coses de la ciutat i de l’educació  

 Formar part del Consistori Infantil els ha agradat per poder millorar Manlleu des del 

punt de vista dels infants. 

 Els ha agradat ser els representants de la classe i que els companys/es de l’aula també 

poguessin participar i aportar idees per canviar la ciutat 

 Alguns/es també destaquen el “treball en equip” que ha suposat i el fet de poder 

conèixer a altres nens i nenes d’altres escoles 

 Comenten que durant les sessions s’ho han passat molt bé  

 
3.- Què hem fet aquest curs del Consistori infantil de Manlleu? 
 
Els regidors/es infantils expliquen què hem fet aquest curs: han  
 
Les trobades online eren divertides. Primer sempre fèiem un joc per conèixer-nos més i 
relaxar-nos. Després fèiem treballs per aportar idees i conèixer el PEC 
 
Després de les trobades sempre els enviàvem l’acta i els donàvem indicacions sobre què 
havien de fer amb els companys/es de classe: dissenyar el logotip, explicar què fèiem a les 
trobades, fer propostes per millorar Manlleu  
 
Hem après sobre el PEC, la ciutat educadora i com millorar l’educació a Manlleu  
 
El disseny del logotip el vam fer perquè no en teníem. Hi van participar tots els infants de 6è de 
les escoles de Manlleu. Després, es va fer un procés de votacions per aula i després en el 
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Consistori se’n van triar 2 (que es van fusionar per fer el definitiu). Vam tenir el suport d’un 
dissenyador gràfic que ens va explicar coses per triar-lo millor  
 
Pel què fa al pressupost de 5000 euros que es destina al Consistori (i que enguany havia de 
servir per desenvolupar alguna acció relacionada amb l’educació), es va encarregar al 
Consistori Infantil  i als seus companys/es, que pensessin millores des del seu punt de vista.  

 De tot el procés, en van sortir propostes de totes les aules que finalment es van acotar 
i votar per part de tots els infants de Manlleu. Les més votades van ser: Apadrinar un 
lloc de Manlleu per fer-lo més educatiu i fer tallers/activitats per tots els infants de 
Manlleu (cuina, robòtica, etc...)  

 Degut a les mesures derivades del Covid, sabent que d’aquestes activitats no en 
podrien gaudir gaires infants de Manlleu, es va acabar decidint apadrinar un lloc de 
Manlleu. Els regidors/es infantils van decidir que la zona fos el Passeig del Ter i hi van 
fer vàries propostes: plantada d’arbres, fer un recorregut educatiu, posar cartells 
educatius en el recorregut,  etc ... 

 
 4.- Explicació de les propostes i votació 
 
A continuació, es passa a presentar quina concreció de proposta s’ha treballat des del Museu 

del Ter per destinar els 5000€ de pressupost i fer algun tipus d’acció educativa en el 

recorregut. Èlia Bretxa (tècnica del Museu del Ter) els presenta el projecte:  
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El projecte presentat suposa dissenyar i posar un punt de guaita adaptat pels infants i equipat 

amb un telescopi precís i resistent. Es posarà en un dels espais amb més biodiversitat del 

Passeig del Ter, perquè nens i nenes de Manlleu (i la ciutadania en general) puguin gaudir de la 

biodiversitat de Manlleu i aprendre (a través d’uns plafons informatius que també s’hi 

posaran).  

 

Es demana als regidors/es infantils què els sembla la proposta i la resposta és molt positiva. Els 

hi ha encantat la idea! Demanem que es faci una votació a mà alçada (igual que es fa en un ple 

ordinari d’adults) i queda la proposta acceptada per unanimitat.  

 

5.- Entrega de diplomes i xapes 

 

Finalment, s’entrega un diploma personalitzat a cada regidor/a que acredita la seva 

participació en el Consistori Infantil i també se’ls fa entrega d’una xapa amb el logotip del 

Consistori. També se’ls dona una xapa pels seus companys/es de l’escola de 5è i de 6è de 

Primària, ja que elles i ells també han col·laborat i aportat molt en aquest espai participatiu 

amb mirada d’infant.   

 

6.- Tancament 
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Àlex Garrido els comenta que ara començaran una nova etapa (la Secundària) però els demana 

que siguin actius, que segueixin participant i aportant idees per la ciutat com han fet ara. Els 

desitja unes bones vacances i els agraeix de nou la seva implicació, motivació i aportacions.  

 


