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Acta sessió 4 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Lloc: Museu del Ter 

Dia: 27 de gener de 2022 de les 15.15h a les 16:30h 

Format: Telemàtic 

 

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  

 

Dinamització del Consistori Infantil:  

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

 Mercè Sayol, tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu 

 David Rebollo, tècnic del Museu del Ter de Manlleu  

 Elia Bretxa, tècnica 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 i 
Núria Martínez 

 

 Degut als casos de confinament, aquesta sessió es desenvolupa en format telemàtic. 
Alguns dels representants estan confinats a casa seva. Malgrat tot, la sessió es pot portar a 
terme amb normalitat, participació i dinamisme  

 En primer lloc, la regidora de participació, Núria Martínez, dóna la benvinguda als infants i 
els agraeix la seva adaptació i també el fet que hagin treballat l’encàrrec de definir un nou 
punt educatiu al Passeig del Ter. Els dona l’enhorabona per les bones idees que han recollit 
i per assumir molt bé el seu càrrec de representants.   

 La regidora també els explica que, a la propera sessió del dia 17 de febrer, començarem a 
treballar el tema del “Porta a porta”. Comptarem amb la presència de la Maite Anglada 
(regidora de Medi Ambient) que els explicarà la importància de la mesura i els demanarà 
ajuda en la comunicació i sensibilització d’aquest canvi que s’implementarà durant els 
propers mesos i gradualment a Manlleu. Els regidors/es i assessors/es del Consistori 
Infantil podran conèixer el PER QUÈ d’aquesta millora i també el COM es portarà a terme i 
els demanarà que aportin la seva visió i ajuda en comunicar el procés a les persones del 
seu voltant: centres educatius, infants i ciutadania en general.  

 Finalment, la Núria Martínez els comenta que ja hi ha una data fixada de retorn de la 
visita dels regidors/es d’Argelers: Serà el dia 6 d’abril.  
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 La Mercè Mauri explica als infants que ja està actualitzat l’apartat de participació de 
l’Ajuntament de Manlleu on hi ha les seves presentacions com a regidors i regidores 
infantils. Es poden veure a: https://participa.manlleu.cat/pag53/consitori-infantil.htm  

 Si alguna persona vol fer algun canvi ens ho pot informar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Retorn de l’encàrrec a les aules sobre les propostes pel Passeig del Ter i debat de 
les propostes 
 
Tal i com hem comentat, els regidors/es i assessors/es del Consistori Infantil tenien l’encàrrec 

de compartir amb els companys i companyes de classe el procés que estan desenvolupant 

entorn a donar idees per fer del Passeig del Ter un espai més educatiu. El treball iniciat pel 

Consistori té doncs també impacte a les aules i volem tenir en compte la participació de tots 

els nens i nenes de 6è de la ciutat.  

La Núria Martínez explica als representants infantils que avui, els podrà fer un retorn de les 

idees que han aportat, ja que algunes d’elles ja s’han fet i d’altres estan en procés d’execució o 

està previst que es facin d’aquí a poc temps. Per altra banda, algunes de les idees estan 

allunyades de poder-se portar a terme degut a temes tècnics o de pressupost. Així doncs, és 

important poder donar el context als infants per acotar quines de les propostes seran les que 

es portaran a votació a través d’una enquesta properament. La regidora també els explica que, 

com a regidors/es han de valorar i treure propostes que no tenen sentit (per diferents motius) 

i deixar de banda el què els hi agradaria a ells o elles personalment.  

Per fer-ho, partim d’un mural elaborat amb el Canvanizer, on podem anar valorant les 

propostes una a una i comentant les característiques de cadascuna d’elles.  

 

 

 

 

 

 

https://participa.manlleu.cat/pag53/consitori-infantil.htm
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A continuació exposem les argumentacions i debats que vam anar fent de cadascuna de les 

idees:  

1.- EN RELACIÓ ALS CARTELLS EXPLICATIUS:  

 L’any passat la proposta escollida va ser la de la guaita d’ocells. Justament allà hi anirà 

un cartell explicatiu on s’hi exposaran de forma educativa les aus que es poden 

observar. La Núria també els explica que qui vulgui fer l’observació dels ocells, pot 

anar a buscar els binocles al Museu del Ter.  

 També s’està elaborant un cartell / joc per a l’observació al Passeig del Ter.  

 Al costat de l’embarcador ja hi ha un cartell del serpent de Manlleu.  

 

2.- EN RELACIÓ A LA VEGETACIÓ 

 L’any passat ja es va portar a terme una plantada d’arbres. La Núria proposa: podrien 

ser altres plantes o vegetació enlloc d’arbres.  



  

4 
 

 En aquesta línia, una altra proposta interessant seria plantar “jardins d’olors” o fer un 

“jardí botànic” per tenir una major biodiversitat i per exemple atraure més papallones 

i instectes. Aquesta proposta seria interessant ja que els infants hi podrien participar 

directament.  

 Passeig dels ocells: Des del Museu del Ter ens expliquen que la proposta busca fer 

diferents accions coordinades perquè hi hagi més ocells al Passeig del Ter. Per 

atreure’n caldria consultar als ornitòlegs, però possibles accions serien vetllar perquè 

tinguin zones tranquil·les o oferir aliments. En aquest sentit, si s’ofereixen altres 

aliments que ara no estan tant presents (com ara llavors, granes o fruits) es cridarà a 

noves espècies d’ocells i per tant tindríem una biodiversitat més rica al Passeig del Ter.  

o Pel què fa a l’acoloriment del Passeig del Ter amb grafitis, es valora 

conjuntament que la proposta seria bonica però ells i elles NO hi podrien 

participar. Seria del tot externa.  

 

3.- EN RELACIÓ A EQUIPAMENT I MOBILITAT 

 Fonts: Actualment ja hi ha posades diferents fonts al llarg del Passeig del Ter, per tal de 

poder-hi beure tant persones com animals 

 Enllumenat: La Núria els explica que l’Ajuntament de Manlleu té una subvenció del 

Consell Comarcal que espera millorar la il·luminació del Passeig i que s’executarà aviat 

 Pipicans: Recentment se’n ha instal·lat un de nou 

 Carril bici: El Passeig del Ter ja és un espai sense transit on hi poden circular 

perfectament tant vianants com persones amb bicicleta o altres elements. A nivell 

tècnic i integratiu NO es vol esfaltar el Passeig del Ter per tal de cuidat l’equilibri del 

territori  

 Lloc per pescar: Des del Museu del Ter els expliquen que Manlleu es considera una 

zona de pesca sense mort i que ja hi ha llocs habilitats de pesca. A part, aquesta 

mesura NO beneficiaria a la població o als infants en general.  

 Skate Park: Millorar la il·luminació, el terra i les rampes  Ja s’està fent 

 Pista d’atletisme: Posar-hi portaries i millorar-ne el manteniment  Es podria portar a 

terme, però comentem que potser hi hauria propostes més educatives i no tant 

materials i d’equipament.  

 Calefacció a la carpa: Ja n’hi ha  

 Millora del parc per infants amb mobilitat reduïda. Actualment al parc hi ha 2 

instal·lacions d’aquestes característiques 

 Manteniment i ampliació del PARC INFANTIL. La regidora els comenta que es renovarà 

d’aquí a poc.  
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4.- EN RELACIÓ ALS JOCS I ESPAIS LÚDICS  

 En aquesta secció queda clar que caldria acotar i definir una mica més què volen 

els infants en cas de que sigui l’opció escollida. Han de ser propostes factibles, que 

entrin en el pressupost i que siguin respectuoses amb el Medi Ambient.  

 Jocs d’aventura: Caldria demanar pressupostos. Potser alguns d’ells es podrien 

instal·lar.  

 Canoes: Ja hi havien set fa temps i tenien un alt cost de manteniment.  

 Jocs concrets: Tauler d’escacs, oca del serpent, altres ... Seria molt bona idea. 

Concretem que els agradarien aquestes dues opcions.  

 Simulació de la indústria tèxtil. La Núria els comenta que caldria concretar-ho molt 

més. Qui hi faria? Ells i elles? Seria com un joc de rol?  

 Instal·lar una biblioteca mòbil al Passeig del Ter: Posar espais on hi hagi 

llibres/revistes, per poder-los agafar i poder llegir. Molt bona idea. Sobre tot quan 

hi hagi l’embarcador obert.  

5.- EN RELACIÓ A LA PASSERA 

  La regidora els comenta que és molt bona idea. La passera ha d’estar integrada al 

riu i per tant, no pot pintar-se (per exemple) de qualsevol manera ja que 

s’esborraria. En cas de que sigui la proposta escollida, caldrà definir-la una mica 

més.  

6.- ALTRES 

 Mesures per l'incivisme i el reciclatge. Molt bona idea apostar pel reciclatge, per 

exemple instal·lant cubells de fusta per a la recollida selectiva de residus al Passeig 

del Ter.  

 

A mesura que anem analitzant les propostes conjuntament, anem decidint i esborrant aquelles 

que NO són viables pels diferents motius exposats anteriorment, per tal de quedar-nos amb un  

mural de propostes més acotat, realista i educatiu: 
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A la propera reunió del Consistori Infantil els farem un retorn definitiu d’aquestes propostes.  

Així mateix, properament farem arribar una enquesta als centres educatius perquè tots els 

nens i nenes de 6è de Primària VOTIN quina proposta és la que els agradaria més que es portés 

a terme amb el pressupost assignat del Consistori Infantil.  

 
3.- Eleccions al CNIAC (Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya)  
 
A la part final de la sessió, fem les eleccions al CNIAC, aquest òrgan participatiu a nivell català 

que depèn de la Generalitat de Catalunya i que engloba a representants de la majoria de 

Consistoris Infantils del país. Avui, els regidors/es que es van proposar per ser els nostres 

representants, presentaran la seva candidatura. Es presenten:  

 Aleix Vila, Arnau Vilanova, Queralt Molist - Escola Pompeu Fabra  

 Aina Navarro Beltran, Roger Mata Costa-  Escola Vedruna El Carme 
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Un a un, exposen (alguns amb un suport de Power Point i d’altres simplement oralment) per 

què es volen presentar, per què creuen que ho poden fer bé i què pensen que poden aportar 

com a representants del CNIAC.  

Les votacions les fem de forma anònima a través del Zoom, essent la guanyadora amb 6 vots 

dels 12 emesos la Queralt Molist de l’Escola Pompeu Fabra. ENHORABONA QUERALT I 

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES ELS QUE US VAU PRESENTAR!  

4.- Cloenda i valoració final  
 
Acabem la sessió d’avui fent la valoració de la sessió a través de l’eina Mentimeter.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ I ENS VEIEM DE NOU, REGIDORS/ES I 

ASSESSORS/ES EL DIA 17 DE FEBRER A LES 15.15h AL MUSEU DEL TER!  


