
9 

 

 

RESUM DE LA 6a TROBADA DE CONSELLERS/ES (07/05/2018) 
 
Es recorda que tots els assistents que aquesta és la darrera trobada i que el dia 
6 de juny es farà l’acte de cloenda al Teatre Municipal de Girona. L’acte serà 
conjunt entre Consell d’Infants i Consell d’Adolescents. 

 

 
 

Es fa la presentació logo i lema guanyador projecte Snake Game. S’exposa 
que el jurat format per tècnics de les àrees de comunicació, mobilitat i educació 
van seleccionar la proposta guanyadora de lema i dibuix a partir de les 
propostes finalistes escollides pels consellers i conselleres en la darrera 
trobada. 
 
El dibuix guanyador és una imatge d’unes bambes. L’autora és la Martina 
Anticó de 6è de l’escola Bosc de la Pabordia  i el lema escollit és el següent : 
“Mou els peus, mou el Món” de l’escola Marta Mata (es desconeix l’autoria). 
 
Es dedica part de la trobada a la preparació acte Cloenda. S’explica l’estructura 
de l’acte i es valoren conjuntament els temes que s’explicaran (són els temes 
que s’han treballat durant les trobades) i les intervencions que es faran. 
 
Els temes que s’han treballat i s’haurien de presentar són: 

 Centres d’interès. Bicicletes i vianants, deixalles i residus, caques de gos 
a la via pública. Són els temes que l’alcaldessa va traslladar durant l’acte 
de renovació dels membres al mes de novembre. 

 Els camins escolars segurs i el Traffic Snake Game. Tema proposat per 
l’àrea de mobilitat. 

 El projecte 
 Els aspectes positius d’anar a peu a l’escola. 
 Les propostes aportades pels companys de centre sobre els 

beneficis d’anar a peu a l’escola 
 Presentació del lema i dibuix guanyador de la campanya 

del Pla Pilot que es durà a terme el curs vinent en un 
primer centre educatiu de primària de Girona. 

 Devolutiva  de  les  propostes  fetes  pels  consellers  i  conselleres  del 
Consell d’Infants de Girona durant les trobades del curs anterior. Les 
propostes tenien com a tema central la millora de la responsabilitat de la 
ciutadania en la neteja dels espais públics de la ciutat. 

 Continguts a explicar 
 Consellers que parlaran 
 Familiars disposats a participar a l’acte? 

 
Durant la trobada es duen a terme fotos grupals per tal de fer un arbre de 
“testimoniatge de l’experiència dels membres actuals”  amb les que es 
construirà un mural/ projecció/ vídeo que servirà per promoure i motivar 
candidatures de consellers i conselleres de 5è curs durant els tallers de 
participació als centres educatius. 
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També es destina temps d’aquesta darrera trobada a la avaluació del projecte 
per part dels consellers i conselleres. Es fa una avaluació individual a partir 
d’una enquesta i a continuació es fa una valoració global en grup. 
Sorgeixen propostes molt interessants i aspectes a millorar. 


