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3a TROBADA CURS 2019-20  

24.02.2020 
17.45h. Centre Cívic Barri Vell 

 

A l’ACOLLIDA de la trobada: 

� Aquesta trobada ha estat especial atès que era un dia de lliure disposició per als 

centres educatius i han vingut uns quants suplents.  

 

A la PRIMERA PART de la trobada: 

� Hem conversat amb els regidors d’Educació i Esport, Sra Eva Palau i de sostenibilitat i 

participació Sr Martí Terés. Els consellers els han explicat quin és el tema que han 

escollit per treballar i com van realitzar les votacions.  

� Els consellers i conselleres han explicat el treball realitzat. Un grup ha recollit 

informació de com era Girona, el segon grup ha fet enquestes i recerca d’informació 

sobre reciclatge. 

� Els consellers i conselleres han pogut fer algunes preguntes als regidors sobre com era 

la ciutat abans i sobre quines actuacions té previstes l’Ajuntament de Girona per 

aconseguir que Girona sigui una ciutat més sostenible. El Regidor Martí Terés ha 

informat que es vol potenciar la recollida de residus porta a porta i els contenidors 

intel·ligents. 

� Els consellers han explicat als regidors els van explicar algunes de les propostes que 

tenen en ment per ajudar a combatre el canvi climàtic a Girona, com ara realitzar 

un vídeo impactant. 
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A la SEGONA PART de la trobada: 

� Hem parlat sobre com ha anat la primera recollida d’informació de la classe. Algú ha 

manifestat les dificultats a l’hora de fer la recollida 

� Els consellers i conselleres que no han pogut aportar la informació intentaran portar-la 

a la propera sessió 

I S’HA ACORDAT QUE  

 

� Per a la propera trobada com a tasca hem acordat que buscaran informació sobre 

alguna proposta de diferents ciutats del món que promoguin la sostenibilitat. 

 

I de cara a la PROPERA TROBADA: 

� Estem treballant perquè ens puguin visitar els joves del moviment Friday’s for future i 

d’un tècnic expert. 

 

 

A la finalització de la sessió els consellers i consellers han fet una dinàmica 

 
 

DATA DE LA PROPERA TROBADA:  30.03.2020 

 

 

 
Ha excusat l’assistència : 

� Vicens Vives:     Conseller de 1r 

� Ermessenda      Consellera de 1r 

 
No han assistit a la trobada els següents consellers/es: 

� Maristes:        Conseller de 1r i 2n 

� Montjuïc Internacional School Girona:   Consellera de 2n 

� Ermessenda – Can Prunell:    Consellera de 2n 

� Vicens Vives      Conseller de 2n 

� Rahola       Consellera de 2n  

� Vedruna       Consellera de 2n 


