Acta sessió 1
CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu
Dia: 22 d’octubre de 2021 de les 15.15h a les 16:30h
Hi assisteixen:

Regidors/es:
 Queralt Molist, Escola Pompeu Fabra
 Arnau Vilanova, Escola Pompeu Fabra
 Aleix Vila, Escola Pompeu Fabra
 Biel Rodríguez Fernández, Escola Vedruna El Carme
 Aina Navarro Beltran, Escola Vedruna El Carme
 Roger Mata Costa, Escola Vedruna El Carme
 Aroa Rubio, Escola Quatre Vents
 Martina Berengueras, Escola Quatre Vents
 Bruna Roca, Escola Quatre Vents
 Wail Bakour, Escola Puig-Agut
 Doae Abdou, Escola Puig-Agut
 Claudia Garrido, Escola Casals Gràcia
Assessors/es:
 Aina El Idrissi, Escola Pompeu Fabra
 Alba Corrales, Escola Pompeu Fabra
 Pol Jofre, Escola Pompeu Fabra
 Georgina Molist, Escola Vedruna El Carme
 Pol Tellez, Escola Vedruna El Carme
 Magí Costa, Escola Vedruna El Carme
 Júlia, Escola Quatre Vents
 Arnau, Escola Quatre Vents
 Iru, Escola Quatre Vents
 Rim el Lassoudi, Escola Puig-Agut
 Kholoud Seifi, Escola Puig-Agut
Representants de l’Ajuntament, escola i famílies:
 Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu
 Núria Martínez, Regidora de participació ciutadana
 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu
 Mercè Mauri, Xarxa Consultors
 Familiars dels regidors/es del Consistori Infantil de Manlleu
 Tutors/es dels regidors/es i dels assessors del Consistori Infantil de Manlleu
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ACTA DE LA REUNIÓ
1.- Benvinguda per part de l’Alcalde de Manlleu, Àlex Garrido.
Obre la sessió Àlex Garrido, alcalde de Manlleu. Dóna la benvinguda a tots els assistents i
transmet als infants la importància de tenir aquest espai participatiu com a ciutat per recollir
les seves idees, debatre-les i implementar-les. No es tracta doncs només de proposar, sinó de
que s’acabin concretant les seves propostes. Per tot això, el Consistori compta amb un
pressupost anual de 5000€.
L’objectiu de millorar la ciutat de Manlleu tenint en compte la visió de la infància és clau per
poder fer una política inclusiva que tingui en compte a tots els col·lectius de la ciutat.
Finalment, els desitja que l’experiència els vagi molt bé i que la gaudeixin.

2.- Presentació dels regidors/es i dels assessors del Consistori Infantil
A continuació, fem una breu ronda on els regidors/es infantils i els assessors/es es presenten i
expliquen per què es van presentar per formar part del Consistori Infantil.
Algunes de les respostes més comentades van ser:







Per millorar Manlleu
Per ajudar al poble (a viure-hi encara millor)
Per fer coses noves motivadores, que ens agradin
Per ajudar a les persones que necessiten millores concretes
Per fer un Manlleu més segur
Per conèixer a persones noves

Per altra banda, també es presenten la Mercè Sayol (tècnica de participació ciutadana) i la
Mercè Mauri (consultora experta en participació), que seran les que acompanyaran als infants
a les sessions i en portaran la dinamització i la gestió.
2.- Benvinguda per part de la regidora de participació ciutadana, Núria Martínez, i explicació
d’alguns temes de funcionament del Consistori infantil
A continuació té la paraula la Núria Martínez, que dona la benvinguda a tots els assistents i els
transmet que des de l’Ajuntament, es vol veure la ciutat amb ulls d’infant. També els explica
alguns detalls del Consistori Infantil d’aquest curs:
o
o

o
o
o

En total es faran 7 sessions, que tindran lloc majoritàriament a la Sala de Plens.
Els assessors: un nou rol per ampliar la participació dels infants: No només seran
els substituts/es en cas de que un regidor/a no hi pugui assistir, sinó que ajudaran
als regidors/es en la seva tasca a l’escola. Podria ser que en alguna ocasió també
els convidéssim a venir a alguna de les sessions.
En algunes d’elles es proposaran encàrrecs que hauran de treballar a classe. Els
assessors/es del Consistori Infantil tindran un paper actiu en aquest sentit.
Sempre rebran les convocatòries i les actes via correu electrònic (també els
tutors/es i famílies)
Treball d’aquest curs del Consistori Infantil: Cada curs del Consistori infantil es
centra en un o més temes a desenvolupar per part del grup. Aquest curs, els
encàrrecs o temàtiques que es desenvoluparan seran:
 Agermanament amb Argelers, una oportunitat per conèixer el
funcionament del seu Consistori Infantil i fer un intercanvi entre les dues
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ciutats. S’anirà a Argerlers però els seus regidors/es també ens vindran a
visitar i haurem de preparar la seva visita.
Decidir un nou punt educatiu del Passeig del Ter: el Consistori Infantil
continuarà la tasca del curs passat de dissenyar i decidir un nou punt
educatiu del Passeig del Ter.
Sensibilització i difusió del “porta a porta”: en els propers mesos
s’implementarà a Manlleu la recollida selectiva. Els regidors/es del
Consistori Infantil tindran l’encàrrec de fer un treball de reflexió entorn al
medi ambient i ser ambaixadors d’aquesta proposta per ajudar a
transmetre-la i a difondre-la entre el seu cercle.

La regidora puntualitza que potser no es podran fer tots els encàrrecs, ja que hi ha molta feina
per davant. Són idees, propostes que anirem desenvolupant. El més important és poder viure
el procés.
3.- Explicació de l’experiència en aquest espai participatiu per part de regidors/es infantils
del curs passat.
En aquesta primera trobada vam convidar als regidors/es del curs passat perquè poguessin
transmetre com va ser el seu pas i experiència pel Consistori Infantil de Manlleu.
El Jan i la Maria Arimany, la Paula Poyato, el Nil Verdaguer i (que anaven a l’Escola Vedruna El
Carme) i el Roc Traveria (de l’Escola Pompeu Fabra), van explicar als actuals regidors/es que els
va agradar molt l’experiència, malgrat el curs passat les trobades van haver de ser
telemàtiques degut al COVID. També expliquen coses que van fer: el logotip del Consistori
Infantil (on hi van participar molts infants de la ciutat), van centrar el curs en l’educació i van
tenir l’oportunitat de conèixer i de donar a conèixer el PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) i de
fer propostes per millorar l’educació a Manlleu i finalment, van decidir un punt educatiu al
Passeig del Ter (guaita d’aus – projecte que està a punt d’executar-se).
Els antics regidors/es animen als entrants a que s’ho passin bé i a que aprenguin coses noves.
Per tots ells/es va ser una experiència molt recomanable que repetirien!
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4.- Viatge a Argelers. Informacions pràctiques
La Mercè Mauri demana als regidors/es i als assessors/es si saben què vol dir Agermanament.
No van desencaminats i algunes idees que surten son: conèixer-se, intercanviar, anar de la mà
... Expliquem que un agermanament té a veure amb un lligam, un lligam entre dues ciutats que
permet la coneixença, la cooperació, l’ajuda, etc. Així doncs, amb Argelers ens hi lliguen
característiques comunes, alguns fets històrics i de context de les ciutats que poc a poc aniran
descobrint.
L’Alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, explica als infants que ara mateix la ciutat està agermanada
amb Alcaudete (ciutat ubicada a la província de Jaén) amb la que hi ha un lligam sentimental
per raons històriques. Malgrat aquest lligam, entre Manlleu i Alcaudete hi ha moltes
diferències. Argelers i Manlleu són dues localitzats amb més similituds, amb característiques
més iguals i per tant, això ens permetrà aprendre molt els uns dels altres.
La Mercè Mari transmet alguns detalls pràctics d’aquest agermanament i de com es
concretarà:
 QUAN SERÀ? Serà el dia 10 de novembre
 HORARIS: Marxarem de Manlleu a les 8h del matí i tornarem cap a les 18h de la tarda
 AMB QUI HI ANIREM? Us acompanyaran l’Alcalde de Manlleu i la regidora de
participació ciutadana
 EL RETORN DE LA VISITA
 Els seus regidors i regidores ens vindran a visitar i a conèixer Manlleu el dia 15 de
desembre
 Nosaltres prepararem la visita prèviament al Museu del Ter i vosaltres en sereu els/les
protagonistes!
 Ens retrobem el dimecres dia 1 de desembre a les 15.15h al Museu del Ter per
preparar la visita.
5- Viatge a Argelers. Contextualització històrica
Una part important de la sessió la dediquem a que el David Rebollo del Museu del Ter, expliqui
als infants una mica d’història i de context d’Argelers. Ens sembla important que, abans d’anarhi, puguin tenir una mica d’informació per tal de viure l’experiència de forma més vivencial.
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Adjunt al correu amb l’acta us hi enviarem la presentació que va fer el David als infants.
Animem a les escoles a que els regidors/es i assessors/es transmetin a la resta de companys la
informació que van rebre sobre la ciutat. És una oportunitat d’aprenentatge per la resta i els
nostres representants ho poden explicar molt bé.
6.- Últimes informacions i tancament
Abans d’acabar, la Mercè Mauri explica als regidors/es que ens hauran d’enviar una breu
presentació + fotografia per penjar a l’apartat de participació de la pàgina web de
l’Ajuntament. Els hi indicarem en el correu que els fem.
Per altra banda, s’explica que el Consistori Infantil de Manlleu formarà part del CNIAC (Consell
Nacional dels Infants i dels Adolescents de Catalunya) òrgan participatiu impulsat per la
Generalitat de Catalunya. Caldrà doncs que els regidors/es es pensin si els agradaria formar-ne
part. La seva participació implica trobades virtuals mensuals i també unes 3 de presencials
durant l’any. A la propera sessió en parlarem amb més calma i farem les eleccions
internament.
Es tanca la sessió agraint la presència de les famílies, les escoles i dels antics regidors/es.
Aniran rebent la informació via correu electrònic i també tenen les dades de contacte de la
Mercè Sayol i la Mercè Mauri per qualsevol dubte.
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Hemeroteca:

Font: Diari de Manlleu
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Font: El Ter.net
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