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1a TROBADA CURS 2020-21  

14.12.2020 
17.30h. connexió virtual a través de zoom 

 
Amb aquesta primera trobada es dona per CONSTITUÏT el Consell d’Adolescents de Girona pel 
curs 20/21. 
 Es farà arribar als consellers un diploma per tal que consti que heu entrar a formar part 

del Consell d’Adolescents de Girona del curs 20-21. 
 

A la PRIMERA PART de la trobada: 
 
 Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres 
 S’ha presentat l’equip: la Maria Mir, l’Albert Carbó i la Rosa Quiñones, de l’entitat Actiescola. 

També s’han presentat les tècniques municipals, la Pili Buil i la Sílvia Teixidor. 
 Hem fet una dinàmica de coneixença amb grups petits perquè es coneguessin a partir de 

preguntes curioses i originals. 
 Amb la presentació del power point hem explicat el funcionament de les trobades: 

1. Calendari: Hem concretat les dates de les sessions, tot i que se’ls anirà informant via 
correu de les properes trobades. 

2. El compromís: Hem repassat a què es comprometen per ser consellers/es o suplents i la 
importància de transmetre la informació als companys. 

3. Quadern de treball: És important que els assistents realitzin un quadern amb la data de la 
trobada, anotar els temes tractats, els acords presos, quins són els temes a treballar a 
l’institut i les feines que han de portar fetes per la propera sessió. 
 

A la SEGONA PART de la trobada: 
 
 S’ha presentat el tema que es treballarà: La mobilitat sostenible. És un tema que en els tallers 

inicials es va veure que interessava als nois i noies, i per part de l’Ajuntament també interessa 
tractar-lo. 
I en concret proposem centrar-nos en promocionar l’ús de la bicicleta i altres vehicles de 
mobilitat personal. 
Durant la sessió s’ha parlat de com es mouen els joves i les joves per la ciutat, com van a 
l’institut, si creuen que els carrils per bicicletes són útils, segurs, si en manquen... Els hem 
preguntat si els agradaria anar amb bicicleta a l’institut, si podrien arribar-hi amb els carrils 
que hi ha... 
Hem estat debatent l’ús del transport públic i privat, el tema de la sostenibilitat, l’ús de la 
bicicleta, material que han de dur per anar amb bicicleta o patinet... A partir d’aquest debat, un 
conseller ha proposat posar carrils per bicicletes en altres carreteres fora de la ciutat de 
Girona, com la carretera dels Àngels. 

 
 
 Comiat 
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S’HA ACORDAT QUE:  
 
 S’elaborarà una enquesta per saber l’opinió dels alumnes de 1r i 2n d’ESO pel que fa a l’ús 

de la bicicleta.  
Les preguntes de l’enquesta seran les que es proposaven a la presentació del power point, 
però s’ha acordat afegir-hi les següents: 
- Tens lloc per deixar la bicicleta a dins l’institut (aparcament per les bicicletes)? 
- Si plou, tens transport alternatiu per anar a l’institut en comptes d’anar amb bicicleta? 
-  El camí que pots seguir amb bicicleta per anar a l’institut és prou directe, o fas tanta volta 
 que et surt més a compte anar a peu? 

 
 Us enviarem l’enquesta en format google forms, i caldrà que la feu arribar als estudiants de 

1r i 2n d’ESO de l’institut que representeu. 
 
Per la PROPERA TROBADA: 
 
 Enviar l’enllaç de l’enquesta a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i animar-los a respondre-la. 

 
 

 
 
DATA DE LA PROPERA TROBADA:  25. 01.2021 
 
 

 
 
No han assistit a la trobada els següents consellers/es: 
 Carles Rahola:     Consellera de 2n 
 Maristes:        Consellera de 1r 
 Ermessenda - Can Prunell:   Consellera de 2n 
 Sobrequés:       Consellera de 2n 

 


