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El Consell d’Infants de Manresa es va iniciar el curs 
2007-08 inspirant-se en l’experiència participativa 
que es va iniciar l’any 1991 a la ciutat italiana de Fano 
amb el nom de la Ciutat dels Infants.
Els objectius d’aquest consell són:

 Tenir en compte l’opinió dels infants a l’hora de 
decidir quina Manresa volen.

 Fer una ciutat integradora, que atengui les ne-
cessitats i els desitjos dels nens i nenes.

 Contribuir a desenvolupar en els infants capaci-
tats que els ensenyin a dialogar, escoltar, pactar, 
col·laborar,...

 Afavorir el coneixement dels valors democràtics 
i que aprenguin a ser ciutadans actius.

El curs 2016-17 s’ha volgut donar un pas més i, 
si bé el Consell treballava bàsicament als matins i a 

cada centre educatiu, enguany s’ha apostat per una 
nova fórmula de treball, al nostre entendre amb més 
compromís per part dels nens i nenes i amb més cos 
com a òrgan de participació, fent sessions mensuals 
a la tarda.

Amb aquesta experiència es vol impulsar que el 
Consell esdevingui un observatori de la ciutat on, a 
partir de la mirada dels nens i les nenes, ajudin a de-
tectar aquells aspectes i temes millorables a la ciutat.
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fa l’ajuntament sobre un tema i proposem coses a fer. 
El curs passat vam parlar del Camí del respecte i vam 
dissenyar unes plaques que senyalitzen aquesta ruta i, 
aquest curs, parlarem de les festes de la ciutat. 

Però ara fem un pas més. Les persones representants 
de cada classe ens trobarem en un espai de tarda per 
continuar treballant i aprenent. En aquestes trobades 
observarem, valorarem, opinarem, denunciarem i rei-
vindicarem com veiem la nostra ciutat. 

Els consellers i conselleres ja hem començat a treba-
llar i, a l’última trobada, vam fer una pluja d’idees dels 
temes dels que volem parlar aquest any: 

 Medi ambient: el reciclatge, els animals, l’anella 
verda...

 Espai públic: parcs, fonts, civisme... 

 Atenció social: bancs d’aliments, refugiats, nens i 
nenes amb di�cultats...

 Oci: ludoteques, jocs, artistes del carrer... 

Volem ser un laboratori d’idees, un espai de creació 
però sobretot volem que se’ns tingui en compte. Vos-
altres, alcalde, regidors i regidores, teniu l’encàrrec de 
dirigir i construir la ciutat i, nosaltres, els nenes i nenes, 
us hi volem ajudar. 

A partir d’una dinàmica sobre detecció de necessi-
tats els i les conselleres infantils proposaren un se-
guit d’àmbits sobre els quals volien treballar:

 Ensenyament/formació
 Espai públic
 Entitats
 Medi ambient
 Salut
 Oci
 Atenció social

De tots aquests àmbits se’n prioritzaren cinc per poder 
treballar amb més profunditat en les diferents sessions:

 Sessió del 14 desembre de 2016: Atenció social.
Tema tractat: els serveis socials i les seves fun-
cions

 Sessió de l’11 de  gener de 2017: Medi ambient. 
Tema tractat: el reciclatge

 Sessió del 8 de febrer de 2017: Oci. 
Tema tractat : propostes d’activitats per la Festa 
Major de Manresa

 Sessió del 8 de març de 2017: Espai públic. 
Tema tractat: els parcs infantils de la ciutat

 Sessió del 5 d’abril de 2017: Participació ciuta-
dana. 
Tema tractat: el consell nacional d’infants i ado-
lescents de Catalunya 

 Sessió del 10 maig de 2017: Medi ambient. 
Tema tractat: l’anella verda de Manresa

A part d’aquestes sessions temàtiques, el consellers 
infantils s’han trobat en tres ocasions més:

 2 de novembre de 2016: primera trobada i selec-
ció de les temàtiques  treballar

 17 de novembre de 2016: presentació dels con-
sellers/es en el ple municipal

 6 de juny de 2017: presentació de l’informe �nal 
i propostes de futur a l’Alcalde.

Els consellers/es infantils van participar al ple mu-
nicipal del 17 de novembre de 2016 presentant-se 
com a òrgan de participació infantil davant del Con-
sistori i fent una declaració d’intencions de les futu-
res trobades. El text llegit va ser:
Una ciutat es construeix amb tota la gent que hi viu: 
avis, àvies, pares, mares, nois, noies, homes, dones i, so-
bretot, nens i nenes.

Pensar com volem que sigui el lloc on vivim no és no-
més una feina dels adults sinó que, els nens i les nenes, 
hi tenim molt a dir.

El Consell d’infants és un òrgan de participació in-
fantil que ja fa 10 cursos que funciona. Fins ara, el Con-
sell d’infants funcionava només en horari d’escola. Les 
escoles que volen participar s’apunten i els nens i nenes 
de 5è i 6è de primària treballem una petició que ens 

Participació 
al Ple municipal Temes treballats
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A través d’una segona dinàmica els consellers i con-
selleres infantils van arribar a l’acord que els proble-
mes socials més rellevants de la nostra ciutat eren:

 Famílies que no tenen diners per cobrir les se-
ves necessitats bàsiques: no tenen prou menjar, 
no tenen roba, no tenen llum, no poden com-
prar llibres pels infants,...

 La ciutat no és prou accessible per les persones 
amb discapacitat: carrers no adaptats, passos de 
vianants no adaptats, poc respecte dels cotxes 
amb les persones amb discapacitat, les cases no 
estan adaptades, ni les botigues.

 Gent que viu al carrer i dorm al carrer o a les es-
tacions. 

 Persones grans que no tenen ajuda: a casa, sa-
nitària,  no hi ha residències que acullin a avis 
sense recursos

 Nens/es que a casa tenen situacions dures (els 
criden, etc.) i que després a l’escola no saben ju-
gar, etc. i tenen por a dir-ho

Sessió “El reciclatge”
Durant aquesta sessió va venir la Deixalleria Mòbil la 
qual va fer una explicació sobre totes aquelles coses 
que recollien i quin era el seu funcionament. Els in-
fants van portar coses de casa que varen poder dipo-
sitar a la deixalleria mòbil. 

Després es va fer un debat sobre de quina manera 
es podra fer que les persones de Manresa reciclessin 
més.  Aquestes són les conclusions:

Propostes per reciclar més a l’escola:
En relació a la motivació:

 Rètols a tota l’escola dient que reciclar no costa 
gens.

 Posaria frases motivadores que animessin a la 
gent a reciclar.

 Com “propaganda” de reciclar més i motivar-los 
perquè reciclin.

 “Au recicleu més i sortireu guanyant”.

 Posar dibuixets als mobles i motivar-los.

En relació a l’educació:

 Posaria contenidors amb títol i ensenyaria a els 
nens els colors dels contenidors i què hi va.

 Fer servir qualsevol cosa com a contenidor i po-
sar cartells on posi què és cada cosa

 Posar contenidors i no barrejar-ho tot.

 Posar cartells amb frases i dir-ho als nens.

 Fer-los fer jocs per reciclar.

Altres coses que han sortit:

 A la meva escola no s’hi pot fer res ja 

En relació a la forma dels contenidors i propostes 
per millorar-los:
En general es valoren correctament la forma dels 
contenidors. El contenidor més ben valorat és el del 
rebuig.  El que surt menys valorat és el contenidor 
blau que, bona part d’infants, farien el forat més 
gran. 

Propostes perquè els supermercats reciclin més:
En relació a les propostes per què els supermercats 
reciclin més la proposta que més ha sortit és en rela-
ció als productes envasats en plàstic:

 Que el plàstic dels productes envasats sigui reci-
clat.

 Promoure els productes en envasos de vidre.

 Prohibir vendre bosses de plàstic.

 Trobar un producte més econòmic i sostenible 
que no sigui plàstic.

Propostes per motivar a la gent de la ciutat a reci-
clar més.
En relació a aquest aspecte la proposta que va sortir 
més és conscienciar a través de la publicitat: anun-
cis a les televisions, cartells al carrer, camions amb 
altaveus fent frases motivadores pel carrer, xerrades 
informatives...

Aspectes de re�exió sobre el reciclatge:
Tots els infants van considerar per unanimitat que 
les “tres R” (reduir, reutilitzar i reciclar) eren igual 
d’importants.

En relació als tipus de contenidors que existeixen, 
la gran majoria d’infants van considerar que eren su-
�cients, van remarcar que els contenidors de piles i 
medicaments podrien estar al carrer.

Sessió “La Festa Major de Manresa 
propostes del Consell d’Infants
L’objectiu d’aquesta sessió era poder consensuar 
una proposta d’activitat de Festa Major entre totes 
les escoles que havien participat en el disseny, a tra-
vés de cada conseller/a infantil que representava el 
seu grup classe. 

La proposta que a continuació es detalla ja s’ha 
entregat a la regidoria de cultura de l’Ajuntament de 
Manresa perquè la tinguin en compte.

Els nens i nenes del Consell d’Infants de 5è i 6è de 
les escoles Valldaura, Espill, Vedruna, Muntanya 
del drac, La Salle , Sant Ignasi, Renaixença i Jero-
ni de Moragas hem decidit que la nostra proposta 
per festa major sigui una tarda d’esports. Com no 
sabem a quin espai es podrà fer, hem fet tres pro-
postes d’espai amb activitats esportives per cadas-
cun d’aquests espais. Creiem que és molt important 
que també hi hagi alguna activitat adaptada per 
a nens i nenes amb discapacitats i, per això, hem 
posat algunes activitats adaptades.

Propostes:
CENTRE CIUTAT
La proposta seria fer-ho a la mateixa hora en dife-
rents espais del centre de la ciutat i poder anar pas-
sant per les places on es fan coses (plaça Major, Plaça 
Sant Domènec, parc de la Seu...)

 Ping pong  Rítmica
 Hockey  Guerra de globus d’aigua
 Rugby  Jocs de cucanya
 Voley  Mata conills /cementiri
 Tir amb arc  Gimnàstica
 Handball  Patinatge
 Handball amb  Esgrima
  cadira de rodes  Mini golf
 Bàdminton  Disc volador (frisbee)
 Bitlles  Boxia (activitat adaptada)
 Dansa  Petanca

Sessió “Els serveis socials  
i les seves funcions”
L’objectiu d’aquesta sessió era donar a conèixer la tas-
ca dels serveis socials de l’Ajuntament de Manresa ja 
que, als nens i nenes, els preocupava les necessitats 
i problemes de la ciutat. A més a més es va treballar 
quins eren els problemes socials més importants de 
la nostra ciutat i alhora es va apro�tar per parlar de la 
por a la diferència i els estereotips que tenen totes les 
persones. Algunes de les conclusions que van extreu-
re’n després del debat, van ser:

Les persones tracten bé les persones riques però 
als pobres els ignoren i no volen estar al seu cos-
tat ni preguntar-los-hi res.

 Hem d’ajudar a les persones que els hi passa això.

No ens agradaria que ens passés a nosaltres, que 
ens rebutgessin.

Fa sentir ràbia perquè una nena sola mal vestida 
no l’ajuda ningú i si va ben vestida, sí.

Som molt afortunats d’anar a escola, tenir roba 
i menjar... i ho hem de valorar i hem d’ajudar als 
altres.

Associem mudat a bo i brut a dolent. Ens deixem 
portar per les aparences.

Totes les persones som iguals. 

Els infants són conscients que existeixen els estig-
mes en la nostra societat i que un infant amb imatge 
de “persona pobre” desencadena sentiments com la 
por, el rebuig, la indiferència i la no solidaritat. Tot i 
que tothom té molt incorporat que s’ha d’ajudar a 
la infància.

Conclusions de les sessions
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passaven a valorar els elements: si n’hi havia 
pocs consideraven que el parc estava malament 
i si n’hi havia uns quants que el parc estava bé.

En quant a les edats consideren que de 60 parcs:
Franja d’edat Nombre de parcs

De 0 a 3 anys 10 parcs
De 0 a 6 anys 8 parcs
De 4 a 6 anys 21 parcs
De 7 a 10 anys 13 parcs
De 11 a 13 anys 3 parcs
Totes les edats 5 parcs

Sessió “L’anella verda de Manresa”
Durant aquesta sessió es va visitar la Torre Lluvià i es 
va apro�tar per fer una excursió per l’anella verda. Els 
infants van descobrir que molt aprop de la ciutat es 
pot gaudir de la natura i del bosc i fer esport. 

A la Torra Lluvià ens van fer una visita guiada i, a 
part de veure la casa per dins i conèixer la seva histò-
ria, es va veure l’exposició on s’explica els productes 
de proximitat de la nostra comarca i les possibles ru-
tes de l’anella verda. 

CONGOST
 Escalada  Tir amb arc
 Rugby  Esgrima
 Disc volador (frisbee)  Mini golf
 Atletisme  Segway
 Beisbol  Guerra de globus d’aigua
 Gimnàstica  korfball
 Boxia (activitat  Dansa
  adaptada)  Bàsquet amb cadira 
 Bitlles   de rodes
 Intercross

PARC DE L’AGULLA
 Kayac  Handball
 Pichi  Atletisme
 Tirolina  Mini golf
 Jocs de cucanya  Karts
 Tir amb arc  Segway
 Dansa  Bicicleta
 Disc volador (frisbee)  Esgrima
 Guerra de globus  Boxia (activitat adaptada)
  d’aigua
 Bàdminton

Sessió “Els Parcs infantils de la ciutat”
L’objectiu de la sessió va ser conèixer i aprofundir en 
els parcs que hi ha la ciutat: quants n’hi ha, la seva 
qualitat i les edats a les quals van dirigits.

Per fer aquest exercici es van distribuir els nois/es 
en tres grups: cada grup tenia un plànol en el qual 
havia de situar 20 parcs de la ciutat.

Després es va fer una posada en comú repas-
sant-los un a un (veure plànol 1, 2 i 3).

De la dinàmica realitzada en relació al coneixe-
ment dels Parcs infantils es desprèn que els conse-
llers/es infantils consideren que de 60 parcs que hi 
ha a la ciutat:

21 estan bé

20 estan regular

19 estan malament. Cal especi�car que els in-
fants es �xaven primer de tot en l’estat de l’en-
torn del parc: terres, parets, vegetació... i depe-
nent de com estaven de cuidats o descuidats el 
valoraven millor o pitjor. Si l’entorn era correcte 

Plànol 1

Plànol 2

Plànol 3

Després d’aquest primer curs, els nens i nenes han 
decidit que els hi agradaria que aquest espai de par-
ticipació es mantingui el proper any pels següents 
motius:

 Els nens i nenes tenim dret a expressar-nos i ser 
escoltats. 

 Tots els consellers/es infantils estem aquí perquè 
ens agrada aportar noves idees i visions a la nos-
tra ciutat. 

 Va venir uns representants del Consell Nacional 
d’Infants i Joves de Catalunya (CNIAC) a expli-
car-nos les seves funcions i experiències. Creiem 
important que una ciutat com Manresa tingui 
nens i nenes representants al CNIAC.

 A través dels consellers/es infantils tots els nens 
i nenes que estan implicats al consell d’infants 
estan més informats i relacionats entre sí. 

 El Consell comarcal del Bages ha unit tots els 
consells d’infants de la comarca per treballar 
anualment en projectes comuns. Com a Consell 
d’infants de Manresa volem estar representats 
en aquest òrgan i els consellers/es són la �gura 
més adequada. 

 Al Consell d’infants només participen nens/es 
de 5è i 6è de primària i els consellers/es infan-
tils que actualment fem 6è, volem continuar 
formant part d’aquest espai de participació tot i 
passar a secundària.

Propostes de futur 
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Arnau Fornells Roma
Data de naixement: 06/07/2005 
Barri on visc: Pujada Roja/ Les Cots
El que més m’agrada fer és jugar amb els amics, llegir, 
anar a l’escola, anar a la piscina i a la platja, jugar a 
escacs i moltíssimes coses més!
Vaig voler ser conseller infantil perquè vaig pensar que 
m’agradaria representar a la meva classe i perquè crec 
que sóc el més responsable de tota la meva classe. 

Ariadna Vergés Fernández
Data de naixement: 22/05/2006 
Barri on visc: Passeig Pere III
Sóc una persona activa, així que faig competició de 
gimnàstica rítmica i m’encanta fer-ho. També m’agrada 
molt ballar i cantar i sóc una fan de l’escriptura, d’aquí ve 
que de gran vull ser escriptora. 
Vaig voler ser consellera infantil perquè em considero 
una persona amb prou responsabilitat per fer aquest 
càrrec. També perquè sóc sociable amb les altres 
persones i m’agrada conèixer gent nova i experimentar 
la sensació de tenir un càrrec bastat important. 

Equip de treball Els consellers i conselleres del curs 2017-18 som:

Ariadna Vergés Fernández
Data de naixement: 22/05/2006 
Barri on visc: Passeig Pere III
Sóc una persona activa, així que faig competició de 
gimnàstica rítmica i m’encanta fer-ho. També m’agrada 
molt ballar i cantar i sóc una fan de l’escriptura, d’aquí ve 
que de gran vull ser escriptora. 
Vaig voler ser consellera infantil perquè em considero 
una persona amb prou responsabilitat per fer aquest 
càrrec. També perquè sóc sociable amb les altres 
persones i m’agrada conèixer gent nova i experimentar 
la sensació de tenir un càrrec bastat important. 

Aina Farreny Perramon
Data de naixement: 04/03/2006 
Barri on visc: Poble Nou
M’agrada molt anar al conservatori, sobretot a 
l’orquestra infantil. També anar al cau i a la muntanya 
a fer caminades, llegir, escolar música, fer manualitats i 
jugar a la tauleta i a l’ordinador.
Vaig voler ser consellera infantil perquè m’agrada molt 
la meva ciutat i volia ajudar a que Manresa fos millor, 
sobretot pels infants. També per conèixer nens i nenes 
d’altres escoles.

Arlette Eustaquio Gómez
Data de naixement: 11/07/2006 
Barri on visc: La Parada
M’agrada dibuixar, pintar, escriure i nedar. També 
m’agrada anar al cine, la musica i viatjar per conèixer 
nous llocs. 
Vaig voler ser consellera infantil perquè m’agrada donar 
idees per Manresa i representar la meva classe. 

Bernat Cirera Castellà
Data de naixement: 5/02/2006 
Barri on visc: Vic-Remei
El que m’agrada més és estar amb els amics.
Vaig voler ser conseller infantil perquè m’agradaria 
millorar Manresa. 
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Berta Vila Soler
Data de naixement: 28/02/2006 
Barri on visc: Barri Antic
M’agrada molt cantar, fer treballs de recerca, llegir, 
dibuixar (tot i que no em surt gaire bé), dormir, parlar, 
estar amb els meus amics...
Vaig voler ser consellera infantil perquè em feia gràcia 
que els nens i nenes poguéssim decidir i parlar davant 
de l’Ajuntament. 

Clara Betoret Navarrete
Data de naixement: 11/01/2005 
Barri on visc: Cal Gravat
M’agrada molt cantar, ballar, llegir, escriure, dibuixar, 
ajudar als altres i fer amics.
Vaig voler ser consellera infantil perquè encara no ho 
volia ser gaire gent i perquè m’agradava molt la idea de 
poder ajudar a que Manresa fos una ciutat millor i poder 
col·laborar en actes que es fessin a Manresa. 

Joan Junyent Llopart
Data de naixement: 19/03/2006 
Barri on visc: Sagrada Família 
El que més m’agrada fer és jugar, practicar alguns 
esports, inventar-me jocs i, depèn del llibre, llegir.
Vaig voler ser conseller infantil perquè ho trobava 
desconegut, perquè no n’havia sentit a parlar mai i 
també ho trobava interessant. 

Driss Ghani Mejnon
Data de naixement: 23/10/2004 
Barri on visc: Valldaura
M’agrada parlar i obrir debats interessants i importants, 
jugar i córrer.
Vaig voler ser conseller infantil perquè jo també vull 
ajudar a construir la meva ciutat. 

Judit Miquel Casals
Data de naixement: 03/03/2006 
Barri on visc: Plaça Catalunya-Saldes
A mi m’agrada molt fer gimnàstica esportiva, anar de 
càmping, menjar gelats, ballar hip-hop... 
Vaig voler ser consellera infantil perquè volia representar 
a la classe i perquè volia saber com funcionava 
l’Ajuntament de Manresa. 

Julieta Llort Almendro
Data de naixement: 17/11/2006 
Barri on visc: Poble Nou
M’agrada jugar amb els amics, patinar, dibuixar...
Vaig voler ser consellera infantil perquè volia ajuda a 
Manresa, fer activitats per els habitants i fer propostes 
per millorar Manresa o més problemes. 
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Salut Pérez Ayala
Data de naixement: 29/09/2006 
Barri on visc: Barri antic
M’agrada acariciar els gats i gossos, cantar, ballar, fer 
teatre, dibuixar, els videojocs, els animals , disfressar-me, 
nedar, jugar amb els meus cosins, llegir, parlar, menjar, 
pujar sobre els arbres, fer bombolles de sabó i explicar 
acudits.
Vaig voler ser consellera infantil perquè en tenia ganes i 
tenia moltes ganes d’expressar-me. 

Regió 7: notícia intervenció al ple municipal
http://www.regio7.cat/manresa/2016/11/19/unanimitat-politica-mostrar-suport-als/389026.html

Regió 7: notícia intervenció al plenari del consell d’infants 
http://www.regio7.cat/manresa/2017/05/18/nens-manresa-reclamen-mes-actes/415196.html

Notícies

Paula Wichary
Data de naixement: 25/09/2006 
Barri on visc: Vic-Remei
Vaig voler ser consellera infantil perquè volia saber com 
és el consell d’infants i què es fa. M’agrada molt que 
col·laborem tots junts i que fem alguns jocs de tant en 
tant.

Maria Gol Font
Data de naixement: 18/09/2005 
Barri on visc: La Parada Nova
M’encanta ballar, cantar, tocar el piano, fer teatre, ser 
consellera infantil, parlar en públic i dalt d’un escenari...
Vaig voler ser consellera infantil perquè tinc molta 
iniciativa i quan em proposo fer alguna cosa, ho intento i 
m’esforço �ns al màxim per aconseguir-ho, que realment 
això és el que fet per ser consellera infantil. I a més, 
perquè m’agrada parlar en públic i no tinc cap problema 
per fer-ho i, finalment, perquè em feia molta il•lusió! 




