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Acta sessió 7 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

Lloc: Museu del Ter 

Dia: 12 de maig 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:  

 Marta Jutglar, tècnica de Medi Ambient 

 Ginesta Mary, tècnica de Medi Ambient 

 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. Mercè Mauri 
 

 Com sempre, donem la benvinguda als regidors/es i assessors/es del Consistori Infantil. 
Per fi ens veiem després de la trobada dels infants d’Argelers a la ciutat. La trobada va anar 
molt bé i els felicitem a tots i a totes per com van ser uns ambaixadors/es excel·lents de 
Manlleu i també de la dinàmica acollidora i receptiva que van tenir.  
 

 Per trencar el gel, demanem als infants que diguin una paraula que els vingui al cap: 
relacionada a com estan, una paraula que els agradi ... així riem una estona i ens preparem 
per la sessió.   
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 CLOENDA DEL CONSISTORI INFANTIL:  
 

 Ja anem acabat l’experiència i, a part de la sessió d’avui, ens queda només la cloenda 
que serà el dijous dia 2 de juny a partir de les 15.15h de la tarda. La cloenda serà a la 
Sala de Plens i hi podran venir les famílies i tutors/es. També comentem que els 
resultats de l’enquesta per decidir la proposta d’aquest curs amb el pressupost 
associat del Consistori Infantil, els hi donarà l’Alcalde el dia de la cloenda.  
 

 Al igual que el curs passat, des de Ràdio Manlleu ens han proposat fer una petita 
entrevista a alguns dels regidors/es que n’han format part. El programa es gravaria al 
finalitzar la cloenda (cap a les 16:30h aniríem directes a Ràdio Manlleu).  Proposem 
que un regidor/a de cada escola participi de l’entrevista. Demanem a qui li agradaria 
ser-hi i, en cas d’haver-hi més de un regidor/a per escola, fem un sorteig. Els infants 
que d’entrada aniran a la ràdio són:  
 

 Queralt Molist (com a representant del CNIAC)  
 Arnau Vilanova  
 Roger Mata  
 Aroa Rubio  
 Doae Abdou  
 Pendent Clàudia Garrido o Gerard Cobos 

 
Coordinarem amb les famílies si és possible la seva assistència.  
 

 

 Expliquem als i les representants que avui centrarem la sessió en 2 temes:  
 

1. L’encàrrec de Medi Ambient entorn al reciclatge de la matèria orgànica,  que 
hauran de comunicar a totes les classes de l’escola  

2. Preparació de la cloenda per part dels regidors/es (els anem cridant en grups 
perquè es preparin les intervencions)  
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2.- Encàrrec de Medi Ambient sobre el reciclatge de la matèria orgànica 

 
Des de Medi Ambient, la Marta Jutglar (tècnica de l’Ajuntament)  ens explica i situa en primer 
lloc sobre l’encàrrec que es fa des de la regidoria al Consistori Infantil de Manlleu: comunicar la 
importància del reciclatge de la matèria orgànica a les seves escoles, a través del disseny d’un 
cartell, l’explicació classe a classe i l’entrega d’una bossa compostable a tot l’alumnat de P3 a 
6è de Primària de les seves escoles.  
 
 

 
 
 
 
En el correu s’adjunta la presentació que es va fer als infants, on van poder fer preguntes 
entorn al reciclatge de la matèria orgànica.  
 
A continuació pugem al pis de dalt del Museu del Ter i, per parelles de regidor/a + assessor/a, 
cada grup elabora un cartell amb diferents materials, però amb uns missatges clars que es 
traslladen als infants:  
 

 
 
 
 La Marta i la Ginesta ens ajuden a elaborar els cartells, sobre tot entorn al LEMA + 
missatges que han de recollir.  
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Al finalitzar la sessió, els infants poden tocar amb les seves pròpies mans i emportar-se les 
bosses compostables per repartir a les aules de les seves escoles:  
 

 
 
 
Des del Consistori Infantil volem donar les gràcies a totes les escoles de Manlleu per donar 
aquesta oportunitat als representants infantils i cedir-los el temps per poder passar per les 
aules. Pensem que seran uns grans comunicadors i que poden ajudar-nos molt en la 
sensibilització del reciclatge i en el gran canvi de model que implementarà Manlleu en els 
propers mesos. MOLTES GRÀCIES!  
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3.- Preparació de les intervencions durant la Cloenda 
 
Tal i com hem comentat, ens agradarà molt que durant la cloenda els principals protagonistes 
siguin els nens i nenes que han viscut aquesta experiència i que puguin explicar què hem fet 
amb les seves pròpies paraules.  
 
 
 
Comentem a tots els infants (regidors/es + assessors/es) que s’hauran de presentar: nom, 
escola i si volen afegir alguna cosa més.  
 
Després, per grups ja estructurats, anem preparant què explicaran. Els preparem una graella 
perquè s’apuntin i preparin el què volen dir.  
 
NOMÉS ELS REGIDORS/ES: Explicaran què s’emporten del Consistori Infantil. Què els ha 
agradat més, què ha suposat per ells i elles aquesta experiència. Ja ho hem preparat.  

 
PREPARACIÓ DE LES INTERVENCIONS PER GRUPS – NOMÉS ELS REGIDORS/ES:  

 
 GRUP 1: El treball entorn al Passeig del Ter – Quatre Vents.  

o Ordre: Marina, Aroa, Bruna  

 GRUP 2 + 3: Medi Ambient – Pompeu Fabra + Casals Gràcia  

o Ordre: Queralt, Clàudia, Aleix, Arnau 

 GRUP 4 + 5: L’intercanvi amb Argelers  - Puig-Agut + Vedruna  

o Ordre: Roger, Aina, Biel, Wail, Doae 

 
Recomanem a les famílies que es repassin una mica el què han preparat. Ens agradaria que 
NO llegissin i que es sentin segurs/es amb el què han d’explicar. Cadascun d’ells/es té el 
seu paper amb les anotacions.  
 
 
 

4.- Cloenda 
 
Ens acomiadem amb moltes ganes de veure’ns a la cloenda. Els comentem que hi haurà la 
premsa i que serà una molt bona oportunitat per explicar a l’Alcalde de Manlleu i a la 
ciutadania tota la feina que han fet durant aquests mesos.   
 
 
 
 
 

 
 
 

  


