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RESUM DE LA 4a TROBADA DE CONSELLERS/ES (05/03/2018) 
 

 

La sessió de la 4a trobada s’ha destinat a treballar els temes següents: 
 Els consellers i conselleres han portat les diferents propostes de lemes 

per a la campanya de sensibilització sobre la mobilitat autònoma i 
sostenible que s’està dissenyant per a dur a terme de forma pilot, el 
setembre vinent, a un centre educatiu de primària de la ciutat.  Tot i que 
es va demanar als consellers que presentessin un màxim de 2 propostes 
per classe, la majoria han dut moltes propostes, motiu pel qual el procés 
de selecció s’ha complicat.  S’ha dut a terme una dinàmica a partir de la 
qual els consellers i conselleres, repartits en dos grups (alumnes de 5è i 
alumnes de 6è) havien d’anotar els lemes en un post-it i posteriorment 
col·locar-los en un mural en forma de gran piràmide. Les propostes més 
acceptades s’han col·locat a les parts altes de la piràmide. 

 Els consellers també portaven els dibuixos relacionats amb els lemes. 
S’ha  acordat  que  es recollirien  a  la  propera  sessió  perquè  hi havia 
consellers que encara no les tenien. S’acorda que a la propera trobada 
es continuarà amb la valoració de lemes i dibuixos. 

 Assisteixen   a   la   trobada   d’avui   el   regidor   Sr.   Eduard   Berloso, 
acompanyat per la tècnica especialista de l’Ajuntament de Girona, per 
explicar als consellers com han evolucionat les propostes que va fer el 
Consell sobre “La millora de neteja de la Girona des de la perspectiva de 
les responsabilitats de la ciutadania”. També assisteix a la Trobada la 
Sra. Isabel Muradàs, regidora d’educació. 

o S’ha presentat un document visual que recull l’evolució de les 10 
propostes principals. Els consellers de 6è que van participar l’any 
passat en l’elaboració d’aquestes propostes han adreçat algunes 
preguntes a la tècnica. Especialment els ha cridat l’atenció la part 
que fa referència a les sancions a la ciutadania per  mala gestió 
dels residus i per no recollir els excrements de gos. 

 Finalment   s’ha   dut   a   terme   una   dinàmica   per   tal   d’ampliar   el 
coneixement entre els consellers i conselleres a partir d’identificar 
fotografies de quan tots ells eren petits. 

 
Acords: 
 

1. Continuar recollint les propostes de lemes i dibuixos i portar-les com a 
darrer dia, a la propera trobada del mes d’abril. 

 
2. Des de la secretaria s’enviarà el document sobre l’evolució de les 

propostes de millora de la neteja de la ciutat que es van presentar a 
l’acte de cloenda del curs anterior, i que s’ha presentat avui. S’enviarà a 
les famílies, tutors i centres educatius, per tal que ells ho puguin explicar 
als seus companys i companyes. 

 
 
 


