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Acta sessió 6 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Lloc: Museu del Ter 

Dia: 30 de març 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 

 David Rebollo, tècnic del Museu Industrial del Ter  

 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 

 

 En primer lloc donem la benvinguda als regidors/es i assessors/es del Consistori Infantil. Ja 
estem a la 6a trobada i, en aquesta ocasió, centrarem gran part de la sessió a repassar i 
acabar de preparar la visita dels regidors/es d’Argelers a la nostra ciutat el proper 
dimecres dia 6 d’abril. A part d’aquesta trobada, ens queden 2 sessions més:  

 
o Sessió del dia 12 de maig (que centrarem en temes de reciclatge i on se’ls farà un 

encàrrec relacionat amb el “porta a porta” per traslladar i fer a les escoles)  
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o Sessió de cloenda: Cloenda del Consistori el dijous dia 2 de juny a l’Ajuntament.  

Aquell dia hauran d’explicar tot allò que hem treballat al Consistori Infantil i 
transmetre-ho a l’Alcalde i als assistents:  

 

 L’agermanament amb Argelers 
 Les sessions i accions vinculades al Porta a porta 
 El treball entorn a les propostes per “Fer del Passeig del Ter un espai més 

educatiu”  
 La inauguració de l’observatori i el punt amb els prismàtics a La Devesa  

 
 
 

 Una vegada fet aquest repàs del què tenim per davant, repassem una mica la trobada del 
dia 6 d’abril i resolem dubtes. Abans però, volem traslladar als infants la importància de 
que siguin acollidors, amables i que busquin la interacció amb els regidors/es de la 
Catalunya Nord. Quan nosaltres vam anar allà vam notar certa distància que ens agradaria 
que es revertís a Manlleu. Ells i elles seran els amfitrions, els guies de la nostra ciutat i 
segur que anirà molt bé la jornada. Els comentem que volem que la disfrutin molt i que 
aprofitin el dia i l’experiència.  
 

 Es preveu que vinguin una vintena de nens i nenes d’Argelers (seran més que quan vam 
anar nosaltres allà).  
 

 Enviarem la informació a les escoles i a les famílies, però només perquè n’estiguin al cas els 
expliquem la planificació:  

 
 

• Hora i lloc de trobada: 9:30h al Museu del Ter 
• Arribada dels regidors/es: 10h del matí 
• ESMORZAR (no cal que el porteu) 
• 11h a 12h: VISITA AL MUSEU DEL TER 
• De 12h a 13h: Recorregut per Manlleu  
• A les 13h: Ajuntament. Sala de Plens. Rebuda de l’Alcalde.  
• A continuació: Visita al Casc antic + campanar  
• 14:30h: DINAR A CAN PUGET (cal que porteu dinar + cantimplora)  
• 15:30h: Taller de SARDANES a Can Puget Serà una nova experiència pels 

nens i nenes d’Argelers, una cosa nova.  
• 16:30h: Recollida a Can Puget (escoles o famílies)  

 
 

2.- Retorn definitiu de les propostes finalistes que aniran a votació per “Fer del 
Passeig del Ter un espai més educatiu”.  
 
En primer lloc, la Núria Martínez comenta als infants que han tingut molt bones idees i que 
aquest ha estat un procés amb molta participació. Com saben, de totes les propostes algunes 
s’han descartat per temes tècnics (ja en execució o en previsió), per temes econòmics 
(mesures d’alt cost) i també per temes interns (propostes que creiem que NO són educatives 
i/o que pertoquen a altres àrees que ja les estan treballant o a qui se’ls ha traslladat)  
 
Així doncs, es presenten les 4 propostes finalistes (més factibles i educatives) que aniran a 
votació:  
 

1. Jardí botànic i jardí d’olors per augmentar la biodiversitat del Passeig del Ter 
2. Instal·lar una biblioteca mòbil al Passeig del Ter  
3. Joc tradicional (Oca de Manlleu, altres ...)  
4. Instal·lar una tirolina al Passeig del Ter  
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Aquestes 4 propostes és molt important que les expliquin a la resta de companys/es perquè 
entenguin en què consistirien. Les votacions es faran a través d’una enquesta que enviarem als 
tutors/es de 6è de totes les escoles de Manlleu.  
 
Per fer-ho i partir de la mateixa informació abans de les votacions, els proposem enregistrar un 
petit vídeo explicatiu d’aquestes. Demanem la col·laboració de 1 regidor/a de cada escola per 
fer-ho i l’enregistrem durant la sessió.  
 
A continuació s’adjunta l’enllaç al vídeo explicatiu:  https://youtu.be/mTiBjAkkEeo  
 
Farem el retorn dels resultats a la propera sessió del Consistori Infantil del dia 12 de maig.  
 
L’enquesta (que repassem de forma àgil) es podrà contestar fins abans de Setmana Santa: 

https://xarxaconsultors.typeform.com/ConsorciManlleu 

 

 
  
 
 

3.- Repàs del recorregut / intervencions dels infants com a guies de la ciutat de 
Manlleu 
 
A continuació donem la paraula al David Rebollo, tècnic del Museu del Ter, que recorda als 
infants que per tal de lligar el recorregut, utilitzarem la Llegenda del Serpent per anar-nos 
parant a diferents punts de la ciutat i que ells i elles siguin els ambaixadors de Manlleu i 
expliquin amb les seves pròpies paraules aquests punts.   
 
És important que s’ho preparin però sobre tot, que ho puguin explicar des del seu punt de vista 
com a ciutadans què suposa cadascuna d’aquestes parades.  
 
Per repassar el contingut, ens posem en grups i (a partir de la carpeta i el què ja tenien 
preparat) repassem els temes de cada grup i fem un assaig amb cadascun d’ells.  
 
El dia de la visita els demanem que NO portin res apuntat i que ho expliquin amb calma. El 
mateix dia 6 acabarem de fer una repassada general amb tots els grups.  
 
 
 
 

https://youtu.be/mTiBjAkkEeo
https://xarxaconsultors.typeform.com/ConsorciManlleu
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4.- Cloenda 
 
Ens veiem el proper dimecres a les 9:30h al Museu del Ter. Si plou cal que s’emportin 
paraigües perquè farem el recorregut igualment. Esperem que faci bo, però segur que ens ho 
passarem molt molt bé.  
 
 
 
 
 

 
 
 

  


