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La tercera sessió del Consell de la Infància va consistir en donar continuïtat al treball
tècnic del dia anterior amb l’objectiu de tirar endavant l’encàrrec polític rebut i
consistent en millorar el civisme a la ciutat.
Partint del mapeig de l’incivisme fet pels regidors i regidores infantils a la sessió anterior,
entre la segona i la tercera sessió l’equip tècnic de participació va estar treballant
internament en l’elaboració de dos itineraris per recórrer la ciutat i fer, in situ, propostes
de millora del civisme.
Com que els regidors i regidores infantils van identificar punts d’incivisme per tot
Manlleu, es va dividir la ciutat en dues zones i es van realitzar dos itineraris amb diferents
parades cada un.
Un d’ells, anomenat Manlleu Nord, contemplava 4 punts de parada: plaça Sant Antoni–
parc dels bolets (als voltants del carrer Serrallo i carrer Pintor Guàrdia) – arborètum –
embarcador. L’altre, anomenat Manlleu Sud, contemplava 3 punts de parada: zona
esportiva – plaça de Gràcia – Vilamirosa.
Aquest treball va ser la base per poder realitzar la tercera sessió del Consell de la
Infància, que majoritàriament es va portar a terme pels carrers de la ciutat i no a la Sala
de Sessions com és habitual.
A les 15:30 h els regidors i regidores infantils es van trobar amb l’equip tècnic del Servei
de Participació a la sala de sessions. Allà, se’ls va explicar que es farien dos grups i que
cadascú podia triar a quin anar i fer l’itinerari que volgués. També se’ls va explicar que
l’objectiu de la sessió era realitzar propostes de millora del civisme en directe en els
mateixos punts que ells i elles havien identificat com a problemàtics. A més, se’ls va
repartir una fitxa per a que poguessin anar apuntant les seves propostes. Aquesta fitxa,
preveia la següent informació per cada una de les parades:
-

Problemes d’ incivisme que hem vist en aquest punt (detectats en el mapa).
N’hi veiem algun més?
Quines activitats o accions es podrien fer en aquesta zona per millorar els
problemes d’incivisme que hi hem vist?

Amb el material i les instruccions repartits, els regidors i regidores infantils van sortir al
carrer amb les dues tècniques de participació i amb els seus professors i professores
acompanyants. El primer grup, que feia l’itinerari Manlleu Nord, només va poder
realitzar les dues primeres parades per falta de temps. El segon grup, Manlleu Sud, va
poder completar el recorregut sencer.
En els dos itineraris, els regidors i regidores infantils van realitzar 16 propostes, algunes
de les quals es van repetir en un i altre. Aquestes propostes van ser les següents:
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1. Habilitar parets on es puguin fer grafitis.
2. Posar un pipican a la zona esportiva i un a Gràcia.
3. Canviar les papereres per contenidors petits per poder separar els diferents
residus.
4. Posar més papereres.
5. Posar cartells una mica abans de cada paperera.
6. Posar algú que vigili la gent que fa coses incíviques.
7. Agents cívics que expliquin a la ciutadania.
8. Multes.
9. Posar càmeres de vigilància.
10. Obra de teatre sobre el reciclatge i l’incivisme.
11. Fixar una data i que la gent de la ciutat i/o les escoles vinguin a netejar el barri,
un cop al mes.
12. Cartells informatius per reciclar correctament.
13. Cartells amb missatges positius i de més motivació per posar l’entorn.
14. Bústies ciutadanes a equipaments i botigues amb un cartell a fora que informi
que és un punt d’opinió ciutadana.
15. Fulletons explicatius, cartells, Ràdio Manlleu.
16. Senyalització al carrer explicant on hi ha llocs que els nens i nenes poden jugar a
pilota, com reciclar correctament, etc.
La sessió es va iniciar a les 15:30 i es va acabar a les 16:45 h a la Sala de Sessions de
l’Ajuntament.

