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Acta sessió 5 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Lloc: Museu del Ter 

Dia: 17 de febrer de 2022 de les 15.15h a les 16:30h 

Format: Presencial 

 

Hi assisteixen: 

Regidors/es i assessors/es:  

 Queralt Molist, Escola Pompeu Fabra  

 Arnau Vilanova, Escola Pompeu Fabra  

 Aleix Vila, Escola Pompeu Fabra  

 Aina El Idrissi, Escola Pompeu Fabra 

 Alba Corrales, Escola Pompeu Fabra 

  Pol Jofre, Escola Pompeu Fabra 

 Biel Rodríguez Fernández, Escola Vedruna El Carme 

 Aina Navarro Beltran, Escola Vedruna El Carme 

 Roger Mata Costa, Escola Vedruna El Carme 

 Georgina Molist, Escola Vedruna El Carme 

 Pol Tellez, Escola Vedruna El Carme 

 Magí Costa, Escola Vedruna El Carme 

 Aroa Rubio, Escola Quatre Vents 

 Martina Berengueras, Escola Quatre Vents 

 Bruna Roca, Escola Quatre Vents 

 Júlia Enguix, Escola Quatre Vents 

 Arnau Busoms, Escola Quatre Vents 

 Iro Dorca, Escola Quatre Vents 

 Wail Bakour, Escola Puig-Agut 

 Doae Abdou, Escola Puig-Agut  

 Rim el Lassoudi, Escola Puig-Agut  

  Kholoud Seifi, Escola Puig-Agut 

 Claudia Garrido, Escola Casals Gràcia  

 Gerard Cobos, Escola Casals Gràcia 

 

Membres de l’Ajuntament de Manlleu i dinamització del Consistori Infantil:  

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

 Maite Anglada, regidora de Medi Ambient i pagesia de l’Ajuntament de Manlleu  

 Marta Jutglar, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu 

 Ginesta Mary, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu 

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

 Mercè Mauri, dinamitzadora de Xarxa de Consultors  

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 

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

 

 La Núria Martínez dóna la benvinguda als regidors/es i als assessors/es del Consistori 
Infantil i els explica que avui començaran un nou encàrrec relacionat amb la recollida 
selectiva de residus “porta a porta” que s’implementarà durant els propers mesos a 
Manlleu. Per això comptarem amb la presència de la Maite Anglada, que actualment és la 
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regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament. Ella els explicarà el per què de la mesura, els 
beneficis que aportarà i també els introduirà l’encàrrec que es fa al Consistori Infantil.  
 

  Per altra banda, la Núria els recorda que el dia 6 d’abril tindrem la visita dels regidors/es 
infantils d’Argelers a la nostra ciutat. Com que fa mesos que havíem preparat les seves 
intervencions en la ruta històrica i cultural que es farà, ens trobarem el dimecres dia 30 de 
març a l’hora de sempre al Museu del Ter, per tal de refrescar els continguts i acabar de 
lligar la trobada entre Consistoris. Es comenta també que es preveu repetir el format que 
hi havia previst inicialment: convocar als regidors/es i assessors/es a partir de les 9.15h al 
Museu del Ter. S’hauran de portar el dinar i la jornada acabarà cap a les 16.30h de la tarda. 
Els confirmarem el lloc ON s’hauran de passar a recollir als representants.   

 
 

2.- Retorn de les propostes definitives que aniran a votació per “Fer del Passeig del 
Ter un espai més educatiu”.  
 
La regidora Núria Martínez explica als infants que, després de treballar les propostes a nivell de 
Consistori Infantil i també de recollir les idees a les aules de 6è de les escoles de Manlleu, ja hi 
ha unes idees finals que seran les que aniran a votació. Tal i com saben, algunes es van 
descartar per diferents motius: ja s’havien portat a terme, estava previst que es portessin a 
terme properament, no s’ajustaven a la intencionalitat educativa o s’excedien a nivell de 
pressupost.  
 
A continuació es projecte el mural final amb les propostes:  
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Properament es farà arribar als centres educatius una enquesta perquè cadascun dels infants 
de 6è de Primària VOTI quina proposta li agradaria més que es fes. Aquella que sigui la més 
votada serà la que es farà finalment.  
 

 
 
 
Caldrà que els regidors/es i assessors/es expliquin bé a les seves classes les propostes: en què 
consisteixen, característiques, què milloraria ... abans de que la resta de companys/es votin.  
 
 

3.- Explicació del projecte presentat a "First Lego” per part dels regidors i assessors 
del Puig-Agut. 
 
A la sessió d’avui, dediquem uns minuts a que el Wail, la Doae, el Rim i la Khouloud ens 
expliquin oralment un projecte en el que estan participant i que té molt a veure amb els 
residus i el Medi Ambient. Presentaran el projecte al “First Lego” i per tant, aquesta 
presentació els serveix d’entrenament.  
 
El projecte gira entorn al transport de mercaderies. També demanen a la resta de 
companys/es si alguna altra escola disposa d’algun compostador o els agradaria poder-ne tenir 
un. Des de l’Escola Pompeu Fabra comenten que ells ja en tenen un. La Maite Anglada els 
comenta que els hi aniran a fer una visita per conèixer com el fan funcionar.  
 
Un altre tema que proposen els infants del Puig-Agut és si a la resta de companys/es els 
agradaria apadrinar un parc on hi hauria un compostador comunitari, que serviria per tota la 
població de Manlleu. Quina bona idea! I tant! Tots i totes s’hi apunten! COMPTEU AMB EL 
CONSISTORI!  
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ENHORABONA PER LA INICIATIVA i JA ENS EXPLICAREU COM US HA 
ANAT LA PRESENTACIÓ!    
 
 
Ens agrada molt que els infants expliquin projectes que porten a terme i que tenen a veure 
amb les temàtiques del Consistori Infantil. No dubteu en comentar-nos-ho per tenir un espai 
en alguna de les sessions del Consistori!  

 
 
4.- Explicació de la recollida selectiva de residus “porta a porta” a Manlleu  
 
A continuació, la regidora de Medi Ambient Maite Anglada, explica als infants (a través d’una 
presentació) el per què de la mesura, en què consistirà, quines implicacions, impactes i 
beneficis tindrà i sobre tot, dialoga amb els regidors/es i assessors/es per intercanviar opinions 
i resoldre dubtes.  
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Us enviarem la presentació en PDF perquè les regidors/es i assessors/es la comparteixin amb 

els seus companys i companyes. Abans però, us transmetem algunes idees importants que van 

sortir durant la sessió:  

 El “porta a porta” a Manlleu es posarà en marxa a partir del setembre de 2022 

 Suposarà un GRAN canvi en el mètode de recollida de les deixalles. Un gran canvi que 

s’ha de fer bé.  

 Els infants han de participar en aquest canvi i ajudar a que sigui possible! Com? 

Coneixent la mesura, sensibilitzant sobre els beneficis que aportarà i comunicant la 

mesura a les escoles, a les famílies i a l’entorn. El missatge és clar: “Us necessitem! Ens 

heu d’ajudar!” 

 Manlleu es convertirà en la ciutat més gran de Catalunya i de l’Estat espanyol que 

implementarà aquesta mesura.  

 A Catalunya fa més de 20 anys que es fa en algunes poblacions.  

 El “porta a porta” s’anirà fent poc a poc, per barris. Suposarà que s’eliminin els 

contenidors i que els ciutadans de Manlleu treguin les deixalles que toquin cada dia 

davant de casa seva.  
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 Aprofitem també per fer un repàs dels contenidors que tenim, ressaltant que les 

deixalles que no es reciclen ES PAGUEN a un preu elevat. I sobre tot, aquest preu el 

paga el Medi Ambient i les generacions futures. Actualment, a Manlleu es porta a 

l’abocador un 30% de les deixalles que són residus. L’objectiu és reduir aquesta xifra a 

un 10%.  

 Aviat es començarà una campanya de comunicació cap a la ciutadania “Mou-te pel 

residu zero a Manlleu!” 

 VEURE PRESENTACIÓ ADJUNTA I PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU 

ESCRIURE A angladammt@manlleu.cat  

5.- Taller de reciclatge 

A continuació, la Marta i la Ginesta (tècniques de Medi Ambient) ens expliquen que, 

relacionada amb la campanya de comunicació, hi ha una Aplicació mòbil que es diu “GO ZERO 

WASTE” on els infants poden participar-hi resolent reptes.  

A continuació, ens proposen fer un taller de màscares a partir d’oueres. Els infants hi disfruten, 

pinten, creen i és un bon punt i final a una sessió de sensibilització que segur que sabran 

aprofitar molt per transmetre-ho als companys/es de l’aula i a l’escola.   
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6.- Cloenda  

Ens acomiadem de tots els regidors/es i assessors/es i ens emplacem a retrobar-nos el dia 23 

de març a les 15.15h al Museu del Ter per preparar la trobada amb els representants 

d’Argelers.  

RECORDEM QUE ELS INFANTS HAN DE PORTAR LA CARPETA AMB EL MATERIAL QUE TENÍEM 

PREPARAT PER LA SORTIDA (informacions, presentacions, etc). 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ I COL·LABORACIÓ! 


