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Anna Erra: “el nou consistori ha d’esdevenir un consell assessor pel consistori adult en relació a temes
importants d’actualitat que afecten a la ciutat”
Ahir a les 7 del vespre a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic es va celebrar l’acte de nomenament del
nou Consistori Infantil de Vic que està composat per 22 nens i nenes de les diferents escoles de Vic i on
l’alcaldessa, Anna Erra, els va encarregar que “esdevindran un consell assessor pel consistori adult en relació a
tractar projectes de ciutat”. Recordem que durant un any es reunirà mensualment a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
El regidor d’Educació, Àlvar Solà, va agrair la tasca de l’antic Consistori fent èmfasi en la bona feina feta durant el
mandat anterior en què consellers i conselleres infantils, junt amb els seus companys d’aula, van decidir construir
una nova rampa d’accés a la plaça major així com instal·lar un gronxador adaptat a persones amb dificultats de
mobilitat, en el marc dels pressupostos participatius infantils. En aquest sentit, Solà va posar en valor la capacitat
dels nostres infants de pensar en la resta de nens i nenes de la ciutat que segurament no hauran tingut
l’oportunitat de poder-se gronxar degut a que, fins el moment, Vic no ha disposat d’aquest tipus d’infraestructura.
D’altra banda, Solà va animar al nou Consistori infantil a portar a terme el nou repte proposat per l’alcaldessa de
la ciutat, deixant constància de la voluntat de l’Ajuntament en apropar el món de la política als més petits i
propiciar espais d’intercanvi i participació.
Després de la presentació per part de l’alcalde infantil 2014/15, Girbert Antentas, els consellers sortints van
explicar la seva experiència en aquest projecte de ciutat, posant èmfasi als aspectes que ells han valorat com a
més importants i que han après durant aquest curs com a consellers i conselleres. Al mateix temps, van aprofitar
per fer arribar els seus millors desitjos i encoratjar al nou Consistori infantil a aprofitar aquesta oportunitat que
tenen per fer arribar la visió dels nens i nenes de la ciutat, a l’Ajuntament.
Amb la finalitat d’animar a les famílies en aquest nou projecte que emprenen els seus fills i filles dins el Consistori
infantil, Jordi Antentas, com a pare de l’alcalde infantil sortint, va adreçar unes paraules als assistents en què va
agrair l’oportunitat viscuda pel seu fill/a i la resta de consellers/es en el marc d’aquest projecte, tan pel que fa al
fet “d’entendre la dificultat que sovint suposa a nivell familiar la gestió de l’economia per poder atendre les
necessitats de tots els membres, així com la responsabilitat que hem de tenir com a ciutadans a l’hora de
prioritzar i gestionar els recursos de tots i totes”.
Tot seguit es va procedir al lliurament del diploma acreditatiu i de la venera a cada conseller/a infantil d’aquest
curs 2015/16.
“La ciutat us agraeix la bona feina i esforç que heu fet per millorar-la”, van ser algunes de les paraules que
l’alcaldessa, Anna Erra, va voler fer arribar als consellers i conselleres sortints en relació a la gran tasca duta a
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terme en el marc els pressupostos participatius infantils. Als nous consellers i conselleres que inicien el seu
mandat en aquest curs 2015/16, Erra va animar-los a aprofitar aquesta experiència per a compartir, debatre i fer
propostes, junt amb els companys/es d’aula, per “fer de Vic una ciutat per a tota la ciutadania, on la convivència
ha ser prioritària”.
En aquest sentit, l’encàrrec que l’alcaldessa va fer arribar als nous consellers i conselleres va ser el d’esdevenir
un consell assessor per al consistori adult en relació a temes importants d’actualitat que afecten a la ciutat. És per
això que en algunes de les sessions de consistori tindran la visita de tècnics o regidors que els explicaran
problemes i situacions d’actualitat, essent visió dels consellers/es una aportació valuosa que el consistori adult
tindrà en compte per mirar de trobar una solució, temes com ara la campanya de conscienciació viària que
l’Ajuntament vol emprendre atès el preocupant nombre d’accidents i atropellaments que es produeixen a la ciutat.
Per acabar, Erra va voler fer un agraïment especial a la tasca dels mestres i centres educatius en aquest projecte,
per una banda, donant suport als consellers/es infantils en les tasques i encàrrecs que es deriven del consistori
infantil i, per l’altra, a l’hora d’arribar a tot l’alumnat de 6è de primària per tal de conèixer la seva visió i mirada en
temes que afecten la ciutat.
Els Conselles i Conselleres Infantils que s’han nomenat per aquest curs 2015 / 2016 són:
Isabella Rodríguez Avendaño (Santa Caterina), Arnau Miarons Jordà (Andersen), Pere Jové Alemany (Andersen),
Ainhoa Porta Molpeceres (Sagrat Cor), Pol Reche López (Sagrat Cor), Núria Llopart Fernández (Salarich), Ariadna
Montecino Brull (Salarich), Favour Ajay (La Sínia), Aisosa Imasuen (La Sínia), Àlex Bosch Sala (Escorial), Ot Font
Sala (Escorial), Martí Balcells Oslé (Sant Miquel), Eulàlia Anento Magariño (Sant Miquel), Carla Pérez Brichs (Sant
Miquel), Miguel Ángel Talavera Vázquez (Estel), Cristina Estévez González (Vic Centre), Jana Rich Comerma
(Sentfores), Dídac Solà Vilardell (Guillem de Mont Rodon), Raül Solà Vilardell (Guillem de Mont Rodon), Oriol
Homs Farrés (Guillem de Mont Rodon), Hajar Adioui (Pare Coll) i Judit Alcoba Salat (Pare Coll).

El testimoni per part del pare de l’alcalde infantil,
Gibert Antentas, explicant la seva experiència com a família
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