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Sessió 4. 5 de març de 2020

Entre la tercera i la quarta sessió del Consell de la Infància, per tant entre el 17 de gener
i el 4 de març, l’equip tècnic del servei de participació ciutadana va passar per totes les
escoles de primària de la ciutat per fer participar el conjunt de l’alumnat de sisè en
l’elaboració de propostes de millora del civisme.
La sessió a les aules va consistir a explicar tota la feina feta des de l’inici del Consell el
mes d’octubre. Les tècniques del Servei de Participació ho van explicar amb la
col·laboració dels mateixos regidors i regidores infantils, que van explicar en primera
persona la seva vivència als seus companys i companyes de classe. Després, la segona
part, va consistir en debatre les 16 propostes que havien fet els regidors i regidores
infantils el dia de l’itinerari per la ciutat i formular-ne de noves, si és que en sorgien.
Arrel del treball fet a les aules, el número de propostes per millorar el civisme va pujar
fins a 33. A continuació, l’equip tècnic del Servei de Participació les va treballar
internament amb els altres serveis municipals implicats en el seu possible
desenvolupament, en cas que els regidors i regidores infantils decidissin tirar-les
endavant (majoritàriament Serveis Territorials, Medi Ambient, Salut Pública i Esports).
Aquesta feina es va fer per tal de poder filtrar les propostes que podien passar a la fase
següent (priorització) d’aquelles que s’havien de descartar per un dels motius següents:
no eren competència municipal, ja estaven previstes o bé excedien el límit econòmic de
5.000€, que són els diners destinats per l’Ajuntament a la participació dels nens i nenes
de la ciutat.
Tota aquesta feina tècnica es va fer prèviament a la quarta sessió del Consell amb la idea
de fer-los també un bon retorn als regidors i regidores infantils i explicar-los els motius
pels quals unes propostes eren vàlides i podien tirar endavant i les altres no.
A continuació es detallen les 33 propostes fetes per l’alumnat de sisè agrupades per
afinitat temàtica, si es podien tirar endavant o no i els motius en cas que no es pogués.
Així és com va començar la quarta sessió del Consell de la Infància, que va comptar amb
un regidor infantil menys per malaltia, fent-los el retorn següent:

1. Posar parets on es puguin guixar grafitis i que es facin dibuixos de bones
pràctiques.
2. Senyalitzar-les i que tothom sàpiga on són.
3. Que els grafitis canviïn cada mes.
Aquest primer bloc de propostes és viable i, per tant, es podria tirar endavant.
4. Posar un pipican a la zona esportiva, un a Gràcia
5. Que sigui pipican i parc de jugar per gossos (pg. del Ter. parc del Puig, parc dels
bolets.
6. Papereres amb bosses per la caca de gos i per poder dipositar els excrements
7. Regalar aigua amb vinagre, morrions i corretges de gos.
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Aquest segon bloc de propostes no és viable per diferents motius:






Serveis Territorials en explica que fer un pipican vol dir preparar el terra amb
formigó tou, instal·lar-hi una font i la canalització d’aigua corresponent, fer una
porta d’accés per a vianants i un tancament del perímetre. A més, els gossos
necessiten que l’espai sigui gran, per poder córrer be, fet que n’augmenta el preu
de construcció perquè són més metres quadrats. Amb els 5.000€ disponibles no
n’hi ha prou per construir un pipican.
Des del Servei de Salut Pública ens expliquen que no cal posar papereres per
recollir les femtes de gos ja que es poden tirar a qualsevol contingut de rebuig.
Pel que fa als dispensadors de bosses, ens expliquen que n’hi ha tres (al passeig
del Puig, al passeig del Ter i a l’Arboretum) i que precisament els estan retirant
perquè hi ha gent incívica que es dedica a agafar totes les bosses de cop per sí
mateixa i, per tant, en fa un mal ús. Al contrari del que ens pensàvem, els
dispensadors de bosses el que fan és fomentar l’incivisme, raó per la qual no es
consideren útils des de Salut Pública.
Pel que fa a regalar morrions i corretges, des del Servei de Salut Pública ens
informen que l’actual Ordenança de tinença d’animals domèstics i de companyia
estableix que és obligació dels propietaris i de les propietàries dels gossos durlos lligats (tots) per dintre la ciutat i, a més, aquelles persones que tinguin gossos
de races considerades perilloses tenen l’obligació de posar-los morrió i dur-los
lligats amb una corretja no extensible de menys de 2 metres. Al ser una obligació
de cada propietari/ària, es descarta regalar morrions i corretges.

8. Canviar les papereres per contenidors petits per poder separar els diferents
residus i treure les papereres que hi ha.
9. Posar més papereres.
10. Posar cartells una mica abans de cada paperera.
11. Posar cendrers al carrer
12. Sistema de retorn d’envasos que incentivi la devolució de l’ampolla o brick com
el que es fa a Alemanya. Els supermercats o comerços en els que es venen
begudes apliquen un suplement d’ entre 8 y 15 cèntims en els envasos
reutilitzables y de 25 cèntims en el caso dels d’un sol ús. Aquest suplement està
especificat a l’etiqueta del producte i el consumidor el recupera un cop torna
l’envàs dipositant-lo a les màquines que hi ha als supermercats o comerços que
els venen.
Aquest tercer bloc de propostes no és viable per diferents motius:


Actualment el Ple Municipal de l’Ajuntament s’ha compromès a canviar el model
de recollida selectiva d’escombraries i passar a la recollida porta a porta. Hi ha
un canvi de plantejament important a nivell de ciutat que afecta també a com
han de ser les papereres, quantes n’hi haurà, on etc. Per tant, no té sentit en
aquests moments, i enmig d’aquest canvi, comprar papereres noves ja que
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13.
14.
15.
16.
17.

d’aquí poc temps potser s’hauran de tornar a canviar i haurem malgastat els
diners.
Pel que fa sistema de retorn d’envasos, des del Servei de Medi Ambient ens
informen que a Alemanya hi ha una normativa que ho possibilita però que aquí,
amb les lleis que tenim, actualment no es pot posar en marxa aquest sistema de
retorn d’envasos que, a més, implica a empreses privades com els supermercats.
Posar algú que vigili la gent que fa coses incíviques.
Agents cívics que expliquin a la ciutadania
Multes.
Banc del temps de serveis a la comunitat: qui embruta, neteja.
Posar càmeres de vigilància.

Aquest quart bloc de propostes no és viable bàsicament per dos motius, entre d’altres:



Econòmic: contractar vigilants, agents cívics o posar càmeres costa més de
5.000€.
Legal: l’actual Ordenança de Convivència i Civisme ja preveu els serveis a la
comunitat com a alternativa a la multa.

18. Obra de teatre sobre el reciclatge i l’incivisme
19. Fixar una data i que la gent de la ciutat i/o les escoles vinguin a netejar el barri,
un cop al mes.
20. Fer una fundació amb gent voluntària per anar a netejar Manlleu
periòdicament.
21. Beneficiar qui ho fa bé: premiar conductes cíviques.
Aquest cinquè bloc de propostes si que és viable i s’enfoca en la promoció de grups de
persones que promoguin el civisme de manera voluntària, que inclou les propostes 18,
19 i 20. La proposta 21 es desestima i s’emplaça la seva viabilitat en el moment que es
revisi l’actual Ordenança de Convivència i Civisme.
22. Cartells informatius per reciclar correctament.
23. Cartells amb missatges positius i de més motivació per posar l’entorn. Que no
prohibeixin sinó que expliquin què s’ha de fer.
24. Bústies ciutadanes a equipaments i botigues amb un cartell a fora que informi
que és un punt d’opinió ciutadana.
25. Fulletons explicatius, cartells, Ràdio Manlleu.
26. Senyalització al carrer explicant on hi ha llocs que els nens i nenes poden jugar
a pilota, com reciclar correctament, etc. Posar més èmfasi en els llocs on si que
es pot que no pas en les prohibicions d’allà on no es pot (a la plaça Sant Antoni
ja hi és...)
27. Crear un compte específic a les xarxes socials i anar explicant el que es fa.
28. Anunci contra l’incivisme.
29. Anunci de ràdio, falques publicitàries o filmacions curtes.
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Aquest sisè bloc de propostes si que és viable i es transforma en una campanya de
comunicació que inclogui un vídeo, material gràfic en paper, etc. i que es focalitzi en
donar missatges positius motivant les conductes cíviques (més que no incidint en tot
allò que està prohibit fer). S’exclou la proposta 24 ja que es considera que l’Ajuntament
ja ofereix aquest servei a través de l’OAC, ja sigui presencialment, per telèfon o per
correu electrònic. També hi ha l’APP, Manlleu Mòbil, que permet gestionar incidències
i queixes ciutadanes.
30. Més lavabos públics. Protectors al lavabo de la plaça.
31. Més llocs on poder jugar. Fer una altra pista esportiva. Posar cistelles de
bàsquet a diferents punts.
32. Més jocs de reciclatge al carrer
33. Més carrils bici
Aquest setè bloc de propostes si que és viable:





La proposta 30 i la 31 s’exclouen perquè tenen un cost econòmic per sobre dels
5.000€. No obstant, tècnicament es transformen en una nova proposta
consistent en senyalitzar que hi ha lavabos dels quals la ciutadania en pot fer ús
en els equipaments municipals i també llocs on si que els nens i nenes poden
jugar.
La proposta 33 és inviable econòmicament i a més subjecte al nou POUM.
La proposta 32 es manté.

Un cop fet tot aquest retorn als regidors i regidores infantils per part de l’equip tècnic
del Servei de Participació, es va obrir un torn de preguntes i aclariments i després se’ls
va explicar que havien quedat 5 propostes:
1)
2)
3)
4)
5)

Habilitar parets on poder fer grafitis
Posar en marxa grups de persones voluntàries que promoguessin el civisme
Fer una campanya de comunicació amb missatges positius
Senyalització de llocs per jugar i de lavabos públics
Jocs/activitats de reciclatge i civisme al carrer

A partir d’aquí, les tècniques del Servei de Participació va penjar cinc plafons a la paret,
un per cada proposta, i van repartir 3 gomets (cada un d’un color) a cada regidor i
regidora infantil. L’objectiu d’aquesta dinàmica era que els regidors i regidores infantils
prioritzessin una proposa per tirar endavant.
Acte seguit, les tècniques van demanar a cada regidor i regidora infantil que pensés
individualment quina proposta creia que era la més fàcil de fer i hi posés el gomet groc,
quina proposta trobava que era la més fàcil de fer i li posés el gomet blau i quina
proposta trobava més original i li posés el gomet rosa. El resultat va ser el següent:
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A partir d’aquest exercici, es van seleccionar tres propostes (la més votada per cada
categoria):
-

Parets on es puguin fer grafitis (la més original: 9 punts)
Campanya de comunicació amb missatges positius (la que més agrada: 6 punts)
Senyalització de llocs per jugar i lavabos públics (la més fàcil de fer: 7 punts)

Amb aquest nou escenari al davant, les tècniques de participació van plantejar als
regidors i regidores infantils que era necessari que decidissin quina proposta volien tirar
endavant en primer lloc. Després de reflexionar-hi conjuntament i consensuar-ho amb
l’ajuda tècnica, van decidir posar en primer lloc la campanya de comunicació amb
missatges positius, bàsicament per dos motius: perquè és perdurable en el temps i
perquè permet arribar a un gran nombre de persones.
Finalment, es va treballar amb els regidors i regidores infantils l’enfocament que
consideraven que hauria de tenir de la campanya:
-

-

Que inclogués un vídeo per les xarxes socials i webs, una falca de ràdio, material
per premsa escrita com el Diari de Manlleu i fulletons i/o cartells en paper per
penjar per la ciutat.
Missatges positiu tipus ‘t’agraïm que siguis cívic/a’ , ‘ si ho fas bé, tots i totes hi
sortim guanyant’, ‘encara hi som a temps, fem-ho bé’.
Que compari en una mateixa imatge el que està bé i el que no, o el que passaria
si tothom ho fes malament versus tothom ho fes bé.
Qui hi surti gent gran, gent jove i infants.
Que surti un missatge cada setmana.

Amb aquesta pluja d’idees, es va tancar a les 16:40 h la quarta sessió del Consell de la
Infància, duta a terme a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Manlleu.

