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Resum de la 3a TROBADA del Curs 2019-20 
17.02.2020 17.30h. Centre Cultural La Mercè 

 
 Primer bloc 
GRAN GRUP 
 
Es recorden els acords de la 2a TROBADA: 
 

 
Es contextualitza la trobada d’avui : 

 
 
I s’explica el que es farà: 

 
La SORPRESA de la 3a TROBADA és la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, 
que ha parlat amb cadascun dels 3 grups.  
 
 
 



 

2 
 

 Segon bloc 
PETIT GRUP 
GRUP 1:  

1. Es recull la informació de la tasca portada pels consellers/es i es fan aportacions 
individuals sobre les conclusions extretes. 

2. Conversa amb Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i Eva Palau, regidora d’educació: 
 Els consellers i conselleres expliquen què és el que està fent el Consell d’Infants 

aquest curs 2019-20 i en quin punt del projecte es trobaven 
 Fan preguntes sobre com vivien abans i com eren les seves vacances quan eren 

petites.  
o Com es desplaçava la gent per la ciutat de Girona quan vostè era petita? se’n recorda 

si la gent feia servir els cotxes per els desplaçaments del dia a dia  o anaven més a  
peu? 

o Quina quantitat d’electrodomèstics hi havia a casa? quan es feien malbé, què 
passava amb ells? on anaven? 

Entre el que van respondre l’alcaldessa i la regidora destacar que: 

 Abans hi havia menys cotxes que ara i que això feia que hi hagués menys trànsit, més 
llocs on aparcar i que es podia jugar tranquil·lament al carrer.  

 Que el preu del carburant era més barat que ara. 
 Que el transport públic connectava les diferents poblacions i no per barris com estem 

acostumats ara. I havia descampats entre el que ara són els barris i el centre de la 
ciutat. 

 Que els autobusos funcionaven amb electricitat i no amb gasoil o betzina. 
 I, a diferència d’ara, que hi ha robots de la llar que fan multifuncions abans aquestes 

funcions les feien petits electrodomèstics i que durant un temps van sorgir com una 
moda (ganivets elèctrics, batedores, picadores, màquines de fer gelat,...).  

 Que a les cases NO HI HAVIA TELEVISOR i les que en tenien el feien servir de 
manera comunitària (per mirar programes importants o futbol), que la TV es veia 
només en blanc i negre i que quan va passar a ser en color molta gent que no en podia 
comprar posava uns filtres de color sobre la pantalla en blanc i negre. 

 Que els grans electrodomèstics com rentadores, neveres... sortia més econòmic 
reparar-los que no pas comprar-ne un de nou ja que eren més cars de compra nova. 
La vida d’aquests electrodomèstics era també més llarga. Hi havia molts negocis que 
es dedicaven a reparar i es substituïen les peces espatllades que s’encarregaven a la 
fàbrica. 
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3. S’explica la tasca proposada per la 4a trobada:   
 Buscar informació sobre IDEES I PROJECTES INNOVADORS en sostenibilitat 

que s’estan portant a terme a altres ciutats.  
Per tal de poder fer una bona cerca es dóna un document amb informació sobre “què és una ciutat sostenible” i alguns 
exemples de projectes innovadors que estan duent a terme ciutats (s’adjunta el document). 
 

GRUP 2:  

1. Conversa amb Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i Eva Palau, regidora d’educació: 
 Els consellers i conselleres es presenten un a un i expliquen què és el que està fent el 

Consell d’Infants aquest curs 2019-20 i en quin punt del projecte es troben 
 Fan preguntes sobre com es vivia abans, com eren les vacances i com era abans la 

ciutat. 
o Heu pujat mai a un tren de carbó? 
o On anàveu de vacances quan eren petites i com hi anaven? 
o Abans hi havia més espais verds a Girona que ara o bé ara hi ha més? 

Entre el que van respondre l’alcaldessa i la regidora destacar que: 

 L’alcaldessa no ha pujat mai a un tren de carbó però la seva mare anava amb el Tren 
Pinxo que anava amb carbó i que a les pujades feien baixar a la gent per què sinó el 
tren no pujava i que, fins i tot, hi havia persones que empenyien el tren per ajudar-lo 
a tirar. 
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 La regidora ha explicat que ella de petita vivia a Barcelona i que quan era petita anava 
amb la seva família a estiuejar de juny a setembre a la Pobla de Lillet 

 Que el viatge durava 4h i que el feien en un Seat 600. Ella recorda el viatge com 
apretat i ara es pregunta com podien cabre tota la seva família i les maletes en aquell 
espai tan reduït!!! 

 Un cop allà té molts bons records perquè al ser un poble més petit jugaven tot el dia 
al carrer.  

 L’alcaldessa anava amb la seva família a un poble de la costa brava també des que 
acabava l’escola fins al setembre quan tornaven a començar. Ens explica que anaven 
en un Seat 600 vermell que li deien Napoleó i explica que era un cotxe dissenyat per 
senyores ja que era més petit que un cotxe normal i per tant era més manejable. 

 Ens expliquen que abans la gent no tenia tant en compte els espais verds, no ho 
consideraven important i que Girona era un nucli urbà més petit tampoc donava per 
tenir gaires espais verds. 

 L’alcaldessa recorda que ella vivia al carrer de la Creu i que aquesta zona era 
considerada com les afores de Girona i que si volien anar al cinema a Girona passaven 
i travessaven camps i horts. Aquests eren els espais verds. 
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2. Es recull la informació de la tasca portada pels consellers/es i es fan aportacions 
individuals sobre les conclusions extretes. 
El consellers i les conselleres han explicat que la tasca els ha portat molta feina però que 
s’ho han passat molt bé i que els altres companys i companyes els han ajudat molt. Fins i 
tot hi ha hagut dues escoles que van convidar a dues persones grans a anar a l’escola i 
els van fer l’entrevista allà. Expliquen que han gaudit molt d’aquesta experiència. 

3. S’explica la tasca proposada per la 4a trobada:   
 Buscar informació sobre IDEES I PROJECTES INNOVADORS en sostenibilitat 

que s’estan portant a terme a altres ciutats.  
Per tal de poder fer una bona cerca es dóna un document amb informació sobre “què és una ciutat sostenible” i alguns 
exemples de projectes innovadors que estan duent a terme ciutats (s’adjunta el document). 
 

GRUP 3 :   

1. Es recull la informació de la tasca portada pels consellers/es i es fan aportacions 
individuals sobre les conclusions extretes: 
 
 S’han adonat que abans no hi havia noves tecnologies però que no les necessitaven 
 Que les persones amb poca cosa passaven, referint-se a la roba 
 Que hi havia menys cotxes que ara 
 Que la gent es movia més (ara estem més acomodats i ens fa mandra tot) 
 Que anaven a tot arreu a peu 
 I que la gent no tenia tants luxes. 
 
Han pensat que hi ha coses que s’haurien de tor0nar a fer com abans com per exemple 
anar a comprar amb bosses de roba i no de plàstic, que tenim masses coses a les cases 
i que sovint les fem servir molt poques vegades o ni tan sols s’estrenen. 

Han arribat a la conclusió que hi ha una consum irresponsable i es continua malbaratant 
l’aigua. 

Han explicat que es van repartir la feina amb els companys i companyes de curs i que el 
consellers ajudats pels suplents recollien la informació i la traspassaven als fulls. 

Algú ha explicat que tot i no estar d’acord en algunes de les decisions preses, referint-se a la 
recollida de la informació, ha respectat la feina dels seus companys i ho ha escrit tal qual al 
full. 

2. S’explica la tasca proposada per la 4a trobada:   
 Buscar informació sobre IDEES I PROJECTES INNOVADORS en sostenibilitat 

que s’estan portant a terme a altres ciutats.  
Per tal de poder fer una bona cerca es dóna un document amb informació sobre “què és una ciutat sostenible” i alguns 
exemples de projectes innovadors que estan duent a terme ciutats (s’adjunta el document). 
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3. Conversa amb la Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i amb l’Eva Palau, regidora 
d’educació. 
Darrer grup que rep a l’alcaldessa i a la regidora. Quan les han vist entrar s’han quedat 
molt sorpresos i sorpreses perquè només esperaven a la regidora. Mica en mica han anat 
agafant confiança. Els consellers i les conselleres s’han anat presentant. 

Abans no es parlava tant del canvi climàtic  
 Us imaginàveu que les coses evolucionarien tal com estan ara?  
 Pensaven en el futur?  
 Abans es gestionaven els residus? 
 Es generaven el mateix tipus de residus a les cases que es generen ara? 

Tant l’alcaldessa com la regidora han anat donant les respostes següent: 

 Abans les coses eren molt diferents i no coneixíem que les coses que fèiem 
perjudicaven el medi. No eren conscients que el que feien estava mal fet.  

 L’Eva Palau ens explica que les cases que donen al riu Onyar tiraven les 
escombraries, directament per les finestres, al riu. Passant pels ponts senties el “xof” 
de les escombraries caient a l’aigua. 

 La Marta ens explica que abans no hi havia contenidors i la gent deixava les bosses 
d’escombraries a la porta i les recollia el camió passant per cada carrer. Als pobles hi 
passava un carro amb cavall. 

 Ningú no es plantejava el canvi climàtic i molt menys es sentia a parlar de tot això. 
 Abans no es generaven tants residus 
 Les pràctiques de compra eren més sostenibles i que a comprar el pa, s’hi anava amb 

la bossa de roba específica del pa i a comprar al mercat tothom anava amb el cabàs, 
era molt estrany veure bosses de plàstic. La compra de grana o verdura es feia a 
granel i els envasos de vidre eren retornables. 

 Com que no hi havia tanta informació com ara la gent no tenia coneixement, ni tan 
sols en parlaven, de com s’havien de gestionar els residus. Ara tenim molta informació 
i gràcies a les persones científiques s’estudien més els canvis i es busquen les millors 
solucions i alternatives per poder gestionar allò que generem. 

Al final de la conversa els nens i nenes del grup s’han adonat que tant la regidora, com 
l’alcaldessa i ells tenen les mateixes inquietuds i opinions i que algunes de les coses 
que ha explicat de les pràctiques de compra sostenibles ells havien fet aquestes propostes 
en la cerca d’informació.  

En aquesta part de la conversa els nens i nenes han fet diferents aportacions: 

 L’Aleix de l’escola Pericot ha explicat la proposta que va fer a l’anterior trobada, quan 
l’alcaldessa ha explicat que seria bo que en les grans superfícies la gent pogués retornar 
els envasos, i ell li ha explicat la seva idea de què al retornar els envasos et donessin com 
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una mena de punts o cupons i et servissin per les properes compres a mode de 
descomptes. 

 En Marc de l’escola Masmitjà ha coincidit amb l’alcaldessa quan ha explicat que abans la 
gent comprava a granel i que a la seva escola ( la d’en Marc) aquesta ha estat una de les 
propostes feta pels companys i companyes per treballar la sostenibilitat. 

 Per acabar la Yasmina, de l’escola Sagrada Família, ha fet una aportació de com 
gestionen al Marroc els residus. 

Una vegada han marxat l’alcaldessa i la regidora, els consellers i conselleres d’aquest grup 
han expressat la seva sorpresa ja que nomes s’esperaven a la regidora, han dit que per ells 
era molt important aquesta visita i que, tot i que al principi estaven nerviosos, valoren molt 
positivament la conversa i els ha servit per ratificar la informació que ja portaven des de les 
escoles.    

 


