2a TROBADA CURS 2020-21
25.01.2021
17.30 h. Connexió virtual a través de zoom

A la PRIMERA PART de la trobada, en grup gran:
Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres.
Hem donat la benvinguda al regidor d’Educació, Àdam Bertran, el qual ha agraït la participació a
tots els membres del Consell d’Adolescents i els ha donat el suport per part de l’Ajuntament de
Girona.
 Amb la presentació del PowerPoint hem explicat l’ordre del dia:
1. Calendari: Hem concretat les dates de les pròximes sessions.
2. Què vàrem fer a la primera trobada? Hem repassat què vàrem fer a la trobada anterior.
3. Què farem avui? Els hem comentat quins punts es tractaran durant aquesta sessió.
4. Enquesta: Els hem mostrat els resultats de les enquestes que van respondre els
alumnes dels diversos instituts de Girona.

A la SEGONA PART de la trobada, en grup reduït:
Hem extret les idees i les conclusions dels resultats de les enquestes i les hem escrit en el



següent Padlet https://es.padlet.com/actiescolaformacio/Bookmarks
Els hem comentat que a la pròxima trobada tindrem la visita de la regidora de Mobilitat, Marta
Sureda, i caldrà que li fem preguntes sobre el tema que estem treballant. Han sorgit les
següents preguntes:
1.
2.
3.
4.

Quina és per tu la principal idea del projecte, què esperes que s’aconsegueixi?
Quin creus que és el futur pròxim de Girona relacionat amb la mobilitat sostenible?
Creus que hi ha prou carrils de bicis a Girona?
Creus que podria haver-hi alguna alternativa per tenir la targeta de la Girocleta sense pagar
o pagant menys?
5. Es podrien afegir bicicletes elèctriques?
6. És possible que el transport públic fos elèctric o híbrid?
7. Es podrien afegir més autobusos en algunes línies de la ciutat?
8. Seria possible afegir punts d’higiene per la COVID-19?
9. Seria possible afegir alguna mesura per guardar les bicicletes a les nits?
10. Quina és la normativa sobre el desplaçament amb bicicleta i patinet?
11. Teniu pensat fer algun tipus de difusió per tal que la gent conegui la normativa sobre
mobilitat?
12. Què en penses del fet que les bicicletes hagin de passar pel mateix carril que els cotxes
quan no hi ha carril bici?

13. En què consisteix exactament el càrrec de regidora de mobilitat?
14. Què en penses sobre la sostenibilitat de les bicicletes i patinets?
15. Com et desplaces per la ciutat?
16. Teniu previst posar patinets elèctrics com la Girocleta?
17. Hi ha algun pla de millora de la via pública per tal de tenir més en compte a la gent amb
discapacitat (per exemples gent cega)?
També han sorgit propostes:
1.
2.
3.
4.

Posar càmeres de seguretat per controlar que la gent compleixi la normativa.
Posar senyals que ajudin a distingir el carril bici.
Posar en marxa un pla de renovació d’autobusos per tal que siguin més sostenibles.
Trobar punts d’higiene als aparcaments de la Girocleta.

Els hem explicat la tasca que hauran de desenvolupar per a la sessió següent. Es tracta de
buscar informació amb el seu grup-classe sobre unes temàtiques concretes i escriure les idees en
un Drive compartit
https://drive.google.com/drive/folders/1UoeTW3-42lrROLrqCYyqd5P2u37bz03S?usp=sharing
Les temàtiques seran les següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Les línies d’autobús.
La Girocleta.
La normativa de mobilitat.
La normativa i els preus dels autobusos.
Propostes per conscienciar a la ciutadania en general i en concret a l'alumnat de 1r i 2n
d’ ESO per desplaçar-se d’una manera sostenible.

Comiat
S’HA ACORDAT QUE:
✪ Us enviarem l’enllaç amb el DRIVE per posar les informacions que trobeu amb els vostres
companys de classe abans del 15 de febrer.
Per la PRÒXIMA TROBADA:
✪ Cal que busqueu informació sobre la mobilitat amb els vostres companys de classe i les
escriviu en el Drive del vostre institut abans dels 15 de febrer.

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 22. 02. 2021

No han assistit a la trobada els següents consellers i conselleres:

. Ermessenda- Can Prunell:
. Sobrequés:
. Narcís Xifra:

Conseller de 1r d’ESO
Consellera de 2n d’ESO
Conseller suplent de 1r d’ESO

