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Acta sessió 3 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Lloc: Museu del Ter 

Dia: 15 de desembre de 2021 de les 15.15h a les 16:30h 

Hi assisteixen: 

 

Regidors/es:  

 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: 

 Alba Corrales, Escola Pompeu Fabra 

  Pol Jofre, Escola Pompeu Fabra 

 Georgina Molist, Escola Vedruna El Carme 

 Magí Costa, Escola Vedruna El Carme 

 Júlia Enguix, Escola Quatre Vents 

 Arnau Busoms, Escola Quatre Vents 

 Iro Dorca, Escola Quatre Vents 

 Rim el Lassoudi, Escola Puig-Agut  

  Kholoud Seifi, Escola Puig-Agut  

S’excusen:   

 Queralt Molist, Escola Pompeu Fabra (per confinament)  

 Aina El Idrissi, Escola Pompeu Fabra (per confinament) 

 Pol Tellez, Escola Vedruna El Carme (per confinament) 

 

Dinamització del Consistori Infantil:  

 Mercè Sayol, tècnica de participació ciutadana  

 David Rebollo, tècnic del Museu del Ter de Manlleu  

 Mercè Mauri, dinamitzadora de Xarxa de Consultors  

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 

1.- Benvinguda i informacions relacionades amb el Consistori Infantil. Mercè Mauri 
 

 Demanem als infants que posin el seu nom en una etiqueta. Ens agrada que poc a poc es 
puguin anar coneixent i avui ens barrejarem per grups.  
 

 Breu explicació de l’anul·lació de la visita dels representants d’Argelers. Esperem que la 
situació de la pandèmia millori i poder-los rebre de cara a la primavera. Farà més bon 
temps i segur que ho podrem gaudir.  
  

 Explicació sobre què farem a la sessió d’avui:  
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o Per què és important participar i implicar-se amb la ciutat? La política amb ulls 
d’infant. Parlem sobre participació!  

o Treballem entorn a l’encàrrec iniciat el curs passat de fer el Passeig del Ter un 
espai més educatiu. Avui, ells i elles debatran i parlaran de quin hauria de ser el 
següent punt / acció a portar a terme.  

 

 CNIAC (Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya): Breu explicació de què és i 
demanem a qui li agradaria presentar-se com a representant del CNIAC de Manlleu. Això 
suposarà formar part d’una de les comissions, connectar-se online una vegada al mes i 
també participar de les assemblees generals (2/3 a l’any a Barcelona). Les famílies els 
haurien d’acompanyar i el desplaçament aniria a càrrec de la Generalitat.   

 
o Aquells que es voldrien presentar s’hauran de preparar una mica de presentació 

de per què ho volen fer / què creuen que hi podrien / voldrien aportar. A la sessió 
següent farem unes eleccions anònimes per escollir al/la nostra representant. 
Poden preparar-s’ho de paraula o si volen utilitzar un Power Point (tal i com 
demanava un dels regidors). Els regidors/es que han mostrat interès per formar-ne 
part són:  

 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 

 Arnau Vilanova, Escola Pompeu Fabra  

 Queralt Molist, Escola Pompeu Fabra 

 Doae Abdou, Escola Puig-Agut  

 

 
 
 
 
 

2.- Dinàmica entorn a la participació 
 
L’objectiu d’aquesta dinàmica és el de posar en comú les reflexions entorn a què suposa la 

seva participació i implicació. Donem a cada infant un full de color o cartolina i els demanem 

que pensin un moment entorn a aquestes preguntes. Poden posar-hi una paraula o una frase 

curta:  

o Què és per tu participar? Per què serveix participar? Què aporta a la societat el 
fet de participar? Quin compromís adquirim? 

 

 Individualment ho escriuen en el seu full i després, un/a a un/a s’aixequen per fer un mural 

conjunt enganxant les seves reflexions a la paret.  

 

 

 

 

 

 

La Mercè Mauri enviarà un correu electrònic als regidors/es interessats i a les seves famílies amb 

més informació, per tal que coneguin el CNIAC i acabin de valorar conjuntament si es presenten 

per formar-ne part. Gràcies per la vostra motivació!  
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A continuació us detallem les reflexions dels nostres representants i assessors/es entorn a la 

participació:  

 Per mi participar és aportar idees, esforçar-te en aquella cosa i tenir-ne ganes de fer-

ho. ESFORÇ - GANES – PARTICIPAR 

 Participar és ajudar a un projecte que ens interessa. Per a mi participar en projectes és 

important i m’agrada, ja que m’implico en coses que potser més endavant m’ajudaran. 

IMPLICAR-SE – PARTICIPAR – AJUDAR 

 Participar és donar la teva opinió davant d’altre gent: Dir un per què.  

 Per a mi participar és poder aprendre coses noves, obrir nous camins, conèixer a gent 

nova.  

 La participació és donar la teva opinió i donar idees 

 Per mi participar és intentar complir tots els meus objectius i intentar que la meva 

classe estigui satisfeta de mi. I sobre tot, donar suport al meu poble, MANLLEU!  

 Per mi és fer reflexions entorn a un tema que m’estan explicant. Adquirim el 

compromís de fer el què ens diuen i de fer bondat a la classe.  

 Per mi participar és ajudar i millorar 

 Per mi participar és esforçar-te i tenir ganes de fer-ho; que li poses ganes a fer aquella 

cosa. ESFORÇ – ALEGRIA – PARTICIPAR.  

 Per mi participar és canviar, ajudar a Manlleu per fer-la una ciutat molt millor 

 Per mi participar és donar la meva opinió 

 Per mi participar implica ajudar a Manlleu per tenir una ciutat millor 

 Per mi participar significa ajudar a fer aquest treball i també fer-ho perquè no ho facin 

tot els grans 

 Per mi participar és ajudar en un projecte, en alguna situació i en altres coses ... 

perquè a tu t’interessa.  

 Per mi participar és que t’escoltin, que la gent escolti les teves opinions o idees. La 

participació serveix per exemple perquè hi ha gent que té molt bones idees i pot 

ajudar a millorar la societat.  

 Per mi participar és com un munt d’emocions i per aprendre moltes coses com la 

història d’Argelers. Per mi el què aporta a la societat són coses noves per Manlleu. Jo 

em vaig apuntar per saber el què faríem i per ajudar a la gent de Manlleu.  

 Per mi participar és fer amics, aprendre coses noves, passar-t’ho bé i disfrutar.  

 Per mi participar és tenir més camins oberts. Serveix perquè tinguis més confiança 

amb tu mateix.  
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 Participar per mi és implicar-te en alguna cosa pública per millorar-la, intentar millorar 

alguna cosa per fer un bé a la societat, per canviar-la cap a bé i per inspirar a altres 

persones a fer el mateix. Participar canvia la societat i quan ho fem adquirim un 

compromís que ens obliga a fer un bé.  

 Participar per mi és com un premi per millorar les coses. Participar serveix per crear 

coses, divertir-se i fer moltes coses més.  

Dons ja veieu que les reflexions dels infants són molt diverses, però alhora enriquidores. 

Millorar Manlleu, adquirir un compromís, ajudar a la societat i escoltar i sentir-se escoltat són 

algunes de les respostes més repetides. Gràcies nois i noies per les vostres aportacions! Han 

estat un bon punt de partida per parlar-ne i reflexionar-hi.  

3.- L’encàrrec de definir un nou punt educatiu al Passeig del Ter  

3.1.- BREU INTRODUCCIÓ: La Mercè Mauri els explica que el curs passat, els regidors i 

regidores, juntament amb una enquesta que es va fer als infants de 5è i de 6è de Primària, van 

decidir que una de les accions que volien que es fes era la d’apadrinar un lloc de Manlleu per 

fer-lo més educatiu. El lloc escollit va ser finalment el Passeig del Ter.   

A partir d’aquesta decisió es van portar a terme dues accions:  

- Plantada de 57 arbres al Passeig del Ter 
- Espai de guaita d’ocells (que després anirem a veure)  

 

3.2.- NOVES ACCIONS: Però aquesta proposta educativa entorn al Passeig del Ter té 

continuïtat i ara volem que ells i elles hi continuïn treballant per decidir nous punts o accions 

educatives.  

Així doncs, els proposem que per grups, pensin en possibles propostes per fer del Passeig del 

Ter un espai més educatiu. Per grups, pensaran en coses que els agradaria que es fessin al 

Passeig del Ter.  L’objectiu és que ells puguin fer-hi aportacions i recollir les seves idees + que 

després puguin traslladar-ho a les seves classes perquè també hi sumin propostes. Tornant de 

les vacances de Nadal els farem arribar (a tots ells i elles i als tutors/es) quin és l’encàrrec 

concret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer els grups caminem per tota la sala. Quan diem STOP, la Mercè assigna un número a 

cadascú per tal que quedin barrejats de manera aleatòria.  

 



  

5 
 

Cada grup, té una fitxa que omple i que posem en comú després. A cada grup assignem el 

càrrec de portaveu i el de secretari/a, que apuntarà les reflexions.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es presenta el buidat amb les reflexions i propostes dels infants ordenades per 

temàtiques i expressades de forma literal segons com ells i elles les han expressat:  

FEM DEL PASSEIG DEL TER UN ESPAI MÉS EDUCATIU 
IDEES APORTADES DURANT LA DINÀMICA DE GRUPS 

 

CARTELLS EXPLICATIUS:  

 Posar-hi un cartell explicant la història del Serpent de Manlleu  
 Fer panells informatius que siguin com JOCS, on hi hagi preguntes, enigmes ...  
 Posar cartells dels ocells i dels peixos a la passera 
 Posar cartells informatius de les plantes i dels arbres  

 

VEGETACIÓ:  

 Plantar-hi més tipus de plantes  
 Fer-hi un parc amb arbres més, bancs... 
 Arreglar i posar més plantes a la part del costat del riu  

 

FONTS 

 Posar-hi fonts per veure aigua  
 Posar-hi una font GRAN 

 

JOCS i ESPAIS LÚDICS:  
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 Posar-hi algun tipus de jocs d’aventura  
 Posar-hi jocs educatius 
 Promoure un lloc on hi hagi canoes  
 Posar-hi un tauler gegant d’escacs  
 Fer una simulació de la indústria tèxtil del Ter 

 
MILLORA DE LA PASSERA: 

 Fer més maca la passera 
 Posar cartells dels ocells i dels peixos a la passera 
 Fer la passera més segura 

 

AUS DEL PASSEIG DEL TER:  

 Posar-hi cases petites per ocells  
 Posar menjadores d’ocells  

 
CAMINS, MOBILITAT, EQUIPAMENTS:  

 Fer un camí des del Passeig del Ter fins al Riu on hi hagi una esplanada 
 Posar més vorera al carrer St Ferran 
 Millorar la il·luminació del Passeig del Ter  
 Posar més pipicans pels gossos 
 Preparar el Passeig del Ter perquè hi passi un carril bici  
 Habituar un lloc per pescar (David els hi explica que NO està permès)  

 

3.3.- Presentació per part del Museu del Ter de les propostes ja plantejades el curs passat  

L’última part del procés la vam centrar en què el David Rebollo, tècnic del Museu del Ter, 

expliqués als infants les propostes que s’havien plantejat des del Museu del Ter en relació a 

l’encàrrec de fer el Passeig del Ter un espai més educatiu.  

Per fer-ho, el David va exposar les següents propostes als infants. Aquestes, serien exemples 

de possibles accions a desenvolupar. Com veureu, van en consonància a les propostes dels 

nens i nenes.  
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IDEA 1: CREAR EL PASSEIG DELS OCELLS

 

IDEA 2: ACOLORIR EL PASSEIG DEL TER 

 

IDEA 3: CREAR ALTRES PUNTS AMB INFORMACIONS SOBRE LA BIODIBERSITAT DEL PASSEIG 
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Tal i com podeu veure, les propostes fetes pel Museu del Ter van molt relacionades amb les 

propostes fetes pels infants. Posar cartells informatius  o fer accions entorn als ocells i la 

biodiversitat del Passeig del Ter.  

4.- Últimes informacions i cloenda 

Per acabar la sessió, comentem als infants que els farem arribar l’acta i també l’encàrrec 

concret que hauran de treballar amb els companys/es de classe. Ens emplacem al mes de 

gener per tornar-nos a retrobar.  

QUE PASSEU UNES BONES FESTES! 


