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6a TROBADA CURS 2021-22  
16.05.2022 17.30h. Centre Cultural la Mercè 

 

La sisena trobada s’ha fet de manera presencial a una de les sales polivalents de La Mercè.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres. 

 En grup gran hem explicat el funcionament de la cloenda que es realitzarà el dimarts 14 de juny al Teatre Municipal 

de Girona a les 17’30 però que als infants els convocarem una hora abans per tal de poder assajar una mica com 

ho farem, hem aprofitat que hi havia consellers/es de l’any passat qui ens han pogut explicar la seva experiència 

en l’acte de cloenda.  

 Hem explicat als consellers/es que hi havia hagut un petit error en l’enquesta que els centres havien de realitzar 

i els hem demanat que aquells qui ja l’havien fet, ens la tornessin a fer i que aquells que encara no l’havien 

realitzat encara tindrien temps fins dimecres 18 de maig 

 En grup petit: hem creat tres grups entre els infants assistents per dividir-nos la feina: 

o Grup 1: essent portantveus en Lluc Altarriba i en Quirze Asenjo faran l’explicació sobre què és el consell 

d’Infants. 

o Grup 2: essent portantveus la Liesbeth van Der Hoost i la Martina Mañe faran l’explicació sobre com 

hem treballat al Consell, qui ha vingut a veure'ns, què hem fet amb ells/es i finalment explicar que ens 

van venir a gravar. 

o Grup 3: essent portantveus la  Widad Neja i la Laia Nadal faran  l’explicació de l’encàrrec que ens ha fet 
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l’ajuntament. 

 Ens hem tornat a reunir en grup gran i hem fet una breu valoració del que ha estat pels infants el consell 

d’aquest any i entre d’altres les frases que en destaquem són aquestes: 

o El Consell ens ha donat l’oportunitat de poder decidir i participar en temes de la nostra ciutat que són 

del nostre interès. 

o Ens ho hem passat molt bé i hem conegut nois i noies d’altres escoles. 

o Sempre en tindrem un bon record. 

Per la nostra part també hem agraït l’entrega, participació i les ganes de treballar de tots els consellers i 

conselleres i els hem animat a participar en el proper Consell d’Infants o Adolescents del proper curs. 

 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪ Les escoles que ja havien fet l’enquesta, ens la tornessin a fer i les que encara no ho havien fet tenien temps 

fins el dimecres 18 de maig. 

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 14/06/2 DATA DE LA CLOENDA: dimarts 14/06/2022 a les 17’30h al 

Teatre Municipal.  

 

 

 


