
SESSIÓ DE TREBALL del CONSELL dels INFANTS  

 

4 d’abril de 2017 

Lloc: Centre Cultural La Mercè 

Assisteixen a la reunió 34 dels 47 consellers i conselleres.  

La Carla assisteix en condició de substituta d’en Gerard. El nombre total d’assistents 

és de 35.  

  

Assisteixen: 

Diego, Pau, Marta, Isidre, Omar, Rawan, Maria, Jan, Jael, Pau, Genís, Ian, Navjot, 

Guillem, Martina, Eva, Jana, Hassana, Muhamadou, Marina, Arnau, Marc B., Nico,  

Jofre, Ángela, Iker M., Cristian, Joan, Aina, Xènia, Jeanette, Iker S., Nada i Sanae. 

 

S’excusen: 

Clàudia, Mireia, Sara, Adriana, Sabina i Gerard. 

   

No assisteixen: 

Yarel, Alexandra, Marc A., Ariadna, Martí, Jan i Adil. 

 

◊ Presentació 

Benvinguda, comprovació d’assistència i assignació a un dels quatre grups de treball.  

 

◊ Presentació de la proposta del conseller Diego  

A l’anterior sessió en Diego no va poder exposar la seva proposta degut a problemes 

tècnics, aquest cop ho ha pogut fer i sembla que en general a tots els consellers i 

conselleres ha agradat molt.  

Principalment planteja tres coses que es poden combinar o no amb la participació del 

Consell d’Infants al Let’s Clean Up Europe. Una d’elles és la creació d’un lema de la 

neteja; l’altre consisteix en fer xerrades de conscienciació per sensibilitzar a la 

ciutadania en temes de protecció del medi ambient, i, més concretament, sobre les 

problemàtiques que ocasionen els residus; i, finalment, l’última proposta és la 

realització d’una activitat de reinserció social de presos a través d’activitats de neteja i 

cura de l’entorn.  

 

 

 



LEMES 

La idea de crear lemes agrada molt a pràcticament tots els consellers i conselleres i 

es planteja la possibilitat que cada escola treballi possibles lemes relacionats amb el 

tema de la neteja de la ciutat de Girona. Els lemes han de ser breus però alhora 

atractius, divertits.... 

N’hauran d’enviar 2 per correu electrònic, un de 5è i un de 6è curs, abans del dia 4 de 

maig.  

No es podran contemplar els lemes que arribin més tard d’aquest dia perquè els 

consellers no tindran temps de preparar-ho.  

 

A la propera sessió de treball del Consell, els consellers i conselleres triaran 1 lema 

entre tots. 

 

El dia de la cloenda del Consell d’Infants es presentarà el lema escollit. Es valorarà la 

possibilitat de fer ús d’aquest lema en alguna campanya.  

 

Instruccions per a l’elecció del LEMA:  
1. Podran prendre part en la creació del lema tot l’alumnat de 5è i 6è de primària de les 

escoles de la ciutat de Girona que tenen representants al Consell d’Infants. 

2. La participació haurà de ser individual i com a màxim cada alumne pot presentar un 

lema. 

3. El format és document de Word i la tècnica lliure. En el document amb el lema hi 

ha de constar el nom i cognoms, el curs i l’escola de l’autor o autora.  

4. Cada escola seleccionarà 1 lema per conseller/consellera (1 de 5è i 1 de 6è), 

independentment del nombre de línies que tingui l’escola. L’escola decideix lliurament 

el procés de selecció.  

5. Els tutors o tutores dels consellers/es han d’enviar els 2 lemes a la secretaria 

tècnica del Consell d’Infants mitjançant un correu electrònic a 

consell.infants@ajgirona.cat abans del dia 4 de maig.  

6. A la sessió de treball del 8 de maig el Consell d’Infants farà la selecció del lema 

definitiu. 

7. Es donarà un reconeixement al nen o nena que hagi pensat el lema que finalment 

es seleccioni.  

8. L’Ajuntament de Girona  i el Consell d’Infants de Girona es reserva el dret d’utilitzar 

el lema escollit per a la seva difusió tant en paper com a internet, fent-hi constar el 

nom, el curs i l’escola de l’alumne autor del lema seleccionat. 

 



◊ Let’s Clean Up Europe 

S’anima als consellers i conselleres perquè participin amb les seves respectives 

famílies en aquesta acció de voluntariat el diumenge 14 de maig a les 10h a la zona 

de les ribes del Ter al seu pas per Fontajau. El punt de trobada serà davant del 

Pavelló de Fontajau a les 10h.  

 

◊ “Setmana de la neteja”, proposta més votada 

A l’anterior sesssió de treball del Consell d’Infants, l’opció de celebrar una setmana de 

la neteja a la ciutat de Girona va ser la més votada per tots els consellers i conselleres 

i els alumnes a qui representen.  

Aquesta proposta consta de dues parts, una primera part, que consisteix en dur a 

terme una acció de voluntariat per netejar un entorn urbà o natural, i una segona part 

que consisteix en la realització d’un mercat de segona mà per recollir diners per alguna 

organització mediambiental benèfica.  

La primera part es farà efectiva a través del Let’s Clean Up Europe, acció que durem a 

terme el diumenge 14 de maig; i la segona part, la del mercat de segona mà, els 

consellers i conselleres l’han treballat en petits grups, tot pensant si els agradaria 

adherir-se en algun dels mercats ja existents a la ciutat o volen crear el seu propi 

mercat, a on el farien (a l'escola, en algun parc, al carrer, etc.), qui hi participaria i què 

s'hi vendria. 

 

◊ Presentació de propostes a l’Ajuntament de Girona 

Els membres del Consell han començat a pensar com voldran fer la presentació a 

l’Ajuntament de totes les propostes sobre com millorar la neteja de la ciutat de Girona. 

Han pensat en diferents formats/opcions tot treballant en quatre grups: grabar un 

missatge de veu explicant tot el que han anat treballant al llarg del curs, fer un vídeo i/o 

fer una presentació amb Prezi o Power Point. 

 

◊ Tancament de la sessió  

Els consellers i conselleres han de fer arribar tota la informació que han recollit a la 

sessió d’avui als seus companys de classe. 

Ens acomiadem comprometent-nos a pensar lemes relacionats amb la neteja de la 

ciutat i que cada escola aporti un total de 2 lemes, un lema per 5è curs i un lema per 

6è curs. Aquests dos lemes ens els hauran d’enviar per mail abans del dia 4 de maig, 

a la propera sessió de treball, en la qual els consellers i conselleres seleccionaran quin 

lema els agrada més de tots els aportats.  

 


