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1.

Què és i què fa el Consistori Infantil de Manlleu

El Consistori Infantil de Manlleu és un òrgan de participació local creat el curs 2017/18 que
permet els infants de 6è de primària de tots els centres educatius de la ciutat col·laborar
activament en la construcció, desenvolupament i millora de Manlleu, a través de l’expressió
d’idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora.
El Consistori Infantil compta cada any amb 5.000€ del pressupost municipal per invertir en
millores o activitats per al municipi, des de la perspectiva dels infants.
Els valors o principis en què s’inspiren els Consistoris infantils impulsats a Catalunya les darreres
dècades són, entre d’altres:

 Universalitat: que sigui accessible a tots els infants de tots els barris i de dins i fora de les
escoles del municipi.

 Representativitat: els/les consellers/es són representants dels infants de l’espai en què
els han escollit, i per tant, representants de realitats diverses.

 Responsabilitat: que estableixi un compromís comú entre infants i adults en el
desplegament del Consell i la millora del municipi.

 Educatiu en valors: Que fomenti valors com el respecte, la participació, el diàleg, la
tolerància, la solidaritat, el compromís, la sostenibilitat, etc.
Així mateix, els principals objectius dels Consistoris infantils són:

 Promoure la participació de tots els infants en la vida del municipi. Fer una ciutat també








a la mida dels infants i garantir que la seva veu arriba a les institucions. Participar més a
les escoles, a les entitats i al municipi.
Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que
afecta a la infància al municipi. Formar els infants sobre els seus drets com a
ciutadans/nes, sobre l’exercici de la participació ciutadana i sobre aquelles competències
relacionades amb pensar i argumentar.
Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts. Sensibilitzar a la
ciutadania i les institucions perquè els prenguin en consideració i els compleixin.
Millorar el poble globalment incorporant els punts de vista dels infants. Canviar la
mirada general de les persones adultes vers als infants, que volen transformar socialment
tots els àmbits de la societat.
Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi
gaudeixin. Conèixer, per part d’infants més i millor el funcionament de l'ajuntament i
altres espais i organitzacions del poble.
Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques. Posar en valor la
política com a una activitat necessària per a la convivència, assumint la responsabilitat
amb els afers col·lectius i experimentant el compromís d’exercir el rol de representant.
Detectar els desitjos, les necessitats, els neguits i les inquietuds d’infants a la seva vida
quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
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Aquest curs, el Consistori Infantil ha estat format per un total de 12 infants de la ciutat, escollits
pels companys/es de cada aula de 6è de Primària de les escoles de Manlleu. Els infants, van
presentar la seva candidatura i van ser votats per la resta de nens i nenes de la classe.
Aquest curs, s’ha incorporat la presentació de cadascun d’ells/es a l’apartat de participació de la
pàgina web de l’Ajuntament de Manlleu. Podeu veure les presentacions que han fet de si
mateixos/es en el següent enllaç. https://participa.manlleu.cat/pag53/consitori-infantil.htm
Per ampliar la informació i poder veure totes les actes d’aquest curs (i dels anteriors) podeu anar
a l’espai web de participació ciutadana del Consistori Infantil de Manlleu i consultar el reglament
municipal d’aquest espai participatiu que aporta la mirada dels infants a la política local de
Manlleu.
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2.

Desenvolupament del Consistori Infantil de Manlleu 2020-21

Aquest curs 2020/21 ha suposat un repte important a diferents nivells degut a la situació,
restriccions i limitacions provocades per la pandèmia de la Covid 19. Malgrat tot, l’Ajuntament de
Manlleu va apostar per tirar endavant el Consistori Infantil malgrat haver de renunciar a la
presencialitat de les sessions. Així doncs, el repte de trobar l’equilibri entre garantir la seguretat
dels infants i del seu entorn però alhora potenciar aquest espai participatiu ha estat el què ha
marcat el desenvolupament del curs.
2.1.- Com hem superat aquest repte?







Amb la complicitat i col·laboració de les escoles i els tutors/es dels regidors/es infantils,
que s’han hagut d’adaptar a aquesta nova metodologia i que han facilitat en tot moment
que això fos possible. A principi del curs vam poder fer una sessió online amb els
tutors/es per tal d’explicar-los la metodologia i el contingut del Consistori d’aquest curs.
Amb la col·laboració de les famílies, que van entendre la situació i malgrat tot, van
acompanyar als seus fills i filles en el procés, donant-li valor i ajudant-nos en algunes
activitats puntuals. Amb elles, vam realitzar una reunió virtual a l’inici del curs per tal
d’explicar-los com funcionaria el Consistori Infantil i què hi faríem.
Amb una bona planificació de les sessions online (en total van ser 6), comptant amb
eines participatives i dinamitzant les sessions de forma àgil i amena.
Trobant-nos presencialment en dues ocasions (per l’acció de la plantada d’arbres que
posteriorment s’exposarà i també en el moment de la cloenda del Consistori Infantil). Va
ser molt gratificant poder-nos conèixer, veure i acomiadar el curs presencialment.

2.2.- Estructura de les sessions:
Les sessions 6 sessions online tenien una durada de 1h 15 minuts i la connexió es feia de les
15.15h a les 16.30h. Sempre demanàvem als tutors/es que es connectessin amb una mica de
marge per tal de poder començar puntuals i aprofitar al màxim el temps de connexió.
Les sessions tenien sempre la mateixa estructura que us presentem a continuació:

Benvinguda i
Informacions
pràctiques
(10')

Joc inicial
(10')

Treball sobre
el repte i
debat (45')

Tancament,
valoració de
la sessió i
propers
passos (10')

En aquesta estructura hi hem integrat:
 El retorn que ens feien els infants de les activitats que els proposàvem fer amb els
companys/es de l’aula.
 La presència de l’Alcalde de Manlleu, la regidora de Participació ciutadana, el regidor
d’educació o dels membres del Grup Impulsor del PEC per realitzar diverses activitats.
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 La presència d’un dissenyador gràfic que ens va assessorar sobre què havien de tenir en
compte els regidors/es infantils a l’hora d’escollir el logotip.
2.3.- Desplegament de les sessions:

DIA

SESSIONS

OBJECTIUS

(15.15h -16.30h)
22 d’Octubre 2020

Sessió 1. Sessió inicial









19 Novembre 2020

Sessió 2.







10 Desembre 2020

Sessió 3.








21 Gener 2021

Sessió 4.










Benvinguda per part de la regidora de
participació, Núria Martínez
Presentació dels infants.
Què esperen del Consistori Infantil?
Saber el funcionament del Consistori Infantil
Conèixer la proposta d’encàrrec 20/21
Encàrrec a l’aula per al novembre: fer una
proposta de logotip del Consistori Infantil.
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc112/5acta-s1-ci-221020-vdef.pdf
Dinàmica sobre els Drets dels infants a partir
del joc.
Conversa amb l’Alcalde de Manlleu sobre
participació i infància
Votació de logotips de les aules
Acordem els càrrecs del Consell.
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc114/actas2-ci-191120.pdf
Presència del dissenyador per sessió i decisió
del logotip/s final. Tria del logotip.
Què és el PEC i què vol aconseguir. Explicació
per part dels membres del GI
(videoconferència) del vídeo.
Debat: És Manlleu una ciutat educadora? Què
educa i què no educa a Manlleu? Proposta
d’activitat per fer a les aules.
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc116/actas3-ci-101220.pdf
El passaparaula de l’educació a Manlleu
Retorn de la dinàmica feta a les aules sobre què
educa (i què no) a Manlleu. Treball visió ciutat
educadora.
Debat/entrevista sobre el PEC. Ens fem
preguntes.
Com fer participar a l’entorn en el PEC?
Encàrrec a les aules: Què volem fer, des del
Consistori Infantil per millorar l’educació a
Manlleu? Primera pluja d’idees.
Acta:
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25 Febrer 2021

Sessió 5.









29 Abril 2021

Sessió 6.









27 Maig 2021

Sessió 7. Presencial



Cloenda curs 2020/21.









https://participa.manlleu.cat/files/doc123/actas4-ci-210121.pdf
Posem en comú les idees resultat de la
dinàmica proposada a les aules sobre el PEC i
com ampliar la participació dels infants i de la
ciutadania en aquest projecte i també sobre
quines accions voldrien que es portessin a
terme per millorar l’educació a Manlleu.
Presència del Rafa Cuenca, regidor d’educació
que escolta atentament les propostes dels
infants i té l’ocasió de poder-hi conversar
Expliquem que prioritzarem i que farem una
enquesta que passarem a 5è i 6è de Primària
per donar veu a més infants.
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc126/actas5-ci-250221.pdf
Presència de la Núria Martínez, regidora de
participació ciutadana de l’Ajuntament de
Manlleu
Presentació dels resultats de l’enquesta sobre la
inversió dels 5000€ del Consistori Infantil.
Debat i decisió final tenint en compte les
restriccions actuals
Treballar sobre les conclusions del curs 20/21
Preparació de la cloenda en grups
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc130/actas6-ci-290421.pdf
Benvinguda de l’Alcalde de Manlleu i de la
regidora de participació ciutadana
Presentació dels regidors/es infantils + Què els
ha aportat formar part del Consistori infantil?
(valoració qualitativa)
Presentació del treball del Consistori infantil per
part dels infants. Què hem fet? Com?
Votació de l’actuació educativa (punt de guaita)
al Passeig del Ter
Lliurament dels diplomes i de les xapes.
Entrevista posterior a “Manlleu al dia” de Ràdio
Manlleu .
Acta:
https://participa.manlleu.cat/files/doc134/actacloenda-ci-260521.pdf
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Durant aquest Consistori Infantil, hem pogut treballar diferents aspectes
 EL LOGOTIP DEL CONSISTORI INFANTIL JA ÉS UNA REALITAT: Els infants de Manlleu han
viscut el procés participatiu de dissenyar, escollir i prendre decisions entorn al logotip que
identifica el Consistori infantil i que fins al moment era inexistent. Per fer-ho, es va
comptar amb la participació de totes les escoles de la ciutat i es va animar a tots els
infants de 6è a fer una proposta. Per més informació sobre aquest procés participatiu
podeu accedir a aquest enllaç on hi trobareu detallades les fases i les més de 60 propostes
que van fer els infants.

 L’EDUCACIÓ de la ciutat AMB ULLS D’INFANT: L’encàrrec del curs 2020/21 ha estat el
ajudar al Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a fer de Manlleu una ciutat més educadora,
amb les idees i propostes dels infants. Per fer-ho, hem realitzat una sèrie d’activitats en el
Consistori però també hem demanat la col·laboració de les aules de 6è. És important
implicar i fer partícips de les reflexions i ampliar les propostes de la resta de companys.
Els regidors/es van conèixer el PEC de Manlleu i què és una ciutat educadora gràcies a la
presència d’alguns Membres del grup Impulsor del PEC i ho van explicar a posteriori als
seus companys/es de classe. Per altra banda també fet aportacions molt valuoses per
millorar alguns aspectes relacionats amb l’educació.

 ENTRE TOTS I TOTES, DECIDIM AMB QUÈ INVERTIREM EL PRESSUPOST DEL CONSISTORI
INFANTIL: Les propostes fetes pels infants de la ciutat seran tingudes totes en compte per
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ara i en un futur. És important recalcar que, malgrat que hi ha d’haver una priorització i
decisió per la inversió, el procés no es fa únicament per aquest motiu. El fet de tenir
noves idees per integrar a la política local des del punt de vista dels infants és doncs part
de la política transversal que es mantindrà al llarg del mandat. Feta aquesta
puntualització, volem remarcar que després de tot el procés de recull de les propostes, es
va elaborar una enquesta perquè els infants de 5è i de 6è dels centres educatius de
Manlleu escollissin quina/es propostes de les finalistes eren les que més els agradaven. En
total es van obtenir més de 500 respostes i la decisió final (tenint en compte les
restriccions de la COVID per portar a terme tallers i poder arribar als infants) va ser la
d’apadrinar un lloc de Manlleu per fer-lo més educatiu”
o

Aquesta decisió es va concretar per part dels regidors/es infantils, que van acotar
una zona: El Passeig del Ter. Podeu consultar les notícies relacionades a
continuació:
https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1356/oac/proveido
rs/id1412/fer-del-passeig-del-ter-un-espai-mes-educatiu-es-la-proposta-escollidapel-consistori-infantil-per-destinar-els-5000-euros-dels-que-disposen.htm
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65899/consistori-infantil-manlleuvol-fer-passeig-ter-espai-mes-educatiu

o

Una vegada acotada la zona, es va prendre la decisió conjunta de que hi haurien
diferents accions i fases (no totes a desenvolupar aquest curs)

o

Una de les accions que es va portar a terme va ser una “plantada de 57 arbres”
per part dels regidors/es al Passeig del Ter. Aquesta idea havia estat prioritzada
pels infants i va ser portada a terme el mes de maig. Per més informació podeu
visitar la notícia:
https://www.elter.net/noticia/25381/societat/manlleu/plantada-darbres-passeigdel-ter#.YPat2-gzbIU

Font: Diari de Manlleu
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o

Per altra banda, es va encarregar al director del Museu del Ter que elaborés una
proposta educativa entorn al Passeig del Ter. Aquesta, va ser exposada el dia de la
Cloenda del Consistori Infantil a la Sala de Plens i consisteix en la col·locació d’un
espai de Guaita d’ocells (amb el suport tècnic i educatiu) adaptat per infants, en
una de les zones amb més biodiversitat de Manlleu. Els regidors/es infantils es
van entusiasmar amb la proposta i van votar-hi a favor. Cal remarcar que aquest
serà un dels punts educatius de l’itinerari del Passeig del Ter i que per tant, es
tracta d’una proposta que anirà creixent i avançant al llarg de les següents
edicions del Consistori Infantil de la ciutat.

https://www.elter.net/noticia/2540
1/punt-final-consistori-infantilcreacio-itinerari-educatiu-passeigdel-ter#.YPayMegzbIU

Font: Diari de Manlleu
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 PARTICIPACIÓ D’ALGUNS REGIDORS/ES DEL CONSISTORI INFANTIL AL PROGRAMA DE
RÀDIO MANLLEU “Manlleu al dia”: El dia de la cloenda, alguns dels integrants del
Consistori infantil van anar a “Ràdio Manlleu” per participar d’una entrevista on van
explicar la seva experiència com a regidors/es infantils. Podeu escoltar l’entrevista des
d’aquest enllaç:

https://www.ivoox.com/punt-final-al-consistori-infantil-manlleu-audiosmp3_rf_70603398_1.html
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3.

Valoració del Consistori Infantil de Manlleu 2020-21

Tenir el feedback de cada sessió dels regidors/es infantils és important per tal d’ajustar
algunes metodologies o millorar l’organització de les sessios.
En general, creiem que l’estructura proposada online ha funcionat bé i que el fet de
“jugar” virtualment ha permès trencar el gel i cohesionar al grup.
Per altra banda, el fet de poder fer sub-grups a través del Zoom ens ha facilitat el treball
més individualitzat i hem pogut acompanyar les dinàmiques i reflexions dels infants de
forma tranquil·la i àgil.
A continuació s’exposen les valoracions per part dels infants de les sessions del Consistori
Infantil d’aquest any:

11

Finalment, ens agradaria deixar reflectides les reflexions dels regidors i regidores infantils
entorn a Què ha suposat per ells i elles el fet de formar part del Consistori Infantil. El dia
de la Cloenda, aquestes van ser algunes de les idees que van voler traslladar en relació a
com ho han viscut:
 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.
Estem convençuts que aquests infants seguiran aportant a la ciutat, amb idees, motivació
i entusiasme. Ens comprometem a trobar les vies perquè sigui així i a escoltar totes les
seves demandes, propostes i idees que faran de Manlleu una ciutat millor; una ciutat
també vista amb ulls d’infant.
Finalment, només ens queda agrair a tothom que ha fet possible aquest Consistori Infantil
confinat. Sense tots i totes vosaltres no hagués estat possible.
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