
1  

 

 
 
 

CONSELL D’INFANTS DE GIRONA 
TROBADES DE CONSELLERS I CONSELLERES 

Curs 2017-18 
 
RESUM DE LA 1a TROBADA DE CONSELLERS/ES (11.12.2017) 
 
L'11 de desembre va tenir lloc la primera Trobada de Representants del Consell 
d'Infants de Girona. Ens va servir perquè els consellers/es es poguessin 
conèixer entre ells, els de 6è ja en són uns experts, i per les nenes i nens de 5è 
era tota una novetat! 
 
Vam aprofitar perquè els de 6è expliquessin què havien estat treballant durant 
el curs anterior, mentre els de 5è pensaven quin tipus d'actituds i valors 
s'imaginaven que els acompanyarien en la seva tasca com a Consellers/es. 
 
A la segona part de la sessió vam parlar de l'encàrrec que l'alcaldessa els havia 
fet per treballar aquest any, que és l'espai públic. Com que per començar a 
treballar l'havíem de concretar una mica vam fer tres blocs: un sobre bicicletes, 
un altre sobre caques de gos, i un de tercer sobre les escombraries a la ciutat. 
 
Tots els Consellers/es van marxar amb l'encàrrec de demanar a les seves 
companyes i companys d'escola que en parlessin una mica i si poguessin 
fessin una breu pluja d'idees sobre qualsevol d'aquests tres blocs. 
 
RESUM DE LA 2a TROBADA DE CONSELLERS/ES (15.01.2018) 
 
Durant la segona troba de Representants del consell d'Infants de Girona, que 
va ser el 15 de Gener, vàrem fer un repàs de totes les propostes que els 
representants havien recollit de les seves escoles prèviament. Les vàrem 
comentar i classificar en els tres temes que havíem estat treballant: gossos, 
escombraries i bicicletes. Així doncs vàrem crear un mural on es pot copsar els 
tres temes i les propostes provinents dels diversos centres. Varen sortir moltes 
propostes i algunes varen crear debat i tot entre el grup de representants. 
 
Un cop finalitzat aquest primer mural, vàrem escoltar una nova proposta que 
ens venien a explicar des de l'ajuntament. Vàrem conèixer doncs, el que són 
els camins segurs per anar a l'escola (projecte School Chance: 
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_schoolchance_girona), una proposta 
europea que consisteix a millorar els camins que han de recórrer els infants per 
arribar a la seva escola, perquè puguin fer el trajecte amb seguretat ells 
mateixos. 
 

School Chance a Girona 
 

School Chance és una gran oportunitat per a la ciutat perquè permet incorporar i 
implantar bones pràctiques pioneres a Europa en matèria de mobilitat escolar. 
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El Pla de mobilitat urbana de Girona aprovat el desembre del 2014 disposa de 10 línies 
estratègiques, quatre de les quals incideixen directament en la promoció de la mobilitat 
escolar sostenible i segura: 

 
1. Afavorir els desplaçaments a peu, fent els itineraris i espais d’estada amples, 

còmodes, atractius, segurs, adaptats i ràpids a totes les necessitats de les 
persones. 

2. Dotar a la ciutat de les infraestructures per a circulació i estacionament segurs 
en bicicleta sense detriment d’altres modes de mobilitat sostenible. 

3. Garantir la fiabilitat, velocitat, confortabilitat i una cobertura i freqüència del 
transport públic que constitueixi una alternativa “guanyadora” al vehicle privat. 

4. Mesurar i donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania de la despesa 
energètica i l’impacte ambiental que provoquem quan ens movem especialment 
en la salut pública i el canvi climàtic. 

 
De les accions previstes dins d’aquestes mesures que contribueixen a la mobilitat 
sostenible i segura es pot destacar el “Pla de camins segurs a les escoles”. 

 
Amb  School  Chance  l’Ajuntament  de  Girona  podrà  incorporar  aquelles  bones 
pràctiques aportades pel conjunt dels socis del projecte i així millorar d’una manera 
directa la implementació de les mesures proposades pel Pla de Mobilitat urbana. A la 
vegada  que  se’n  podrà  beneficiar  en  la  seva  implantació  dels  fons  FEDER  del 
Programa Operacional Regional. 

 
Tots els representants varen escoltar molt atentament, ja que el tema els va 
interessar molt. Així doncs amb l'objectiu de treballar amb més profunditat i 
conèixer que en pensen els infants del tema, vàrem crear un altre cartell amb el 
recull d'opinions bones i dolentes que en tenien els representants d'anar a 
l'escola a peu. Majoritàriament varen comentar problemes, com ara; el fet de la 
poca  seguretat  d'anar  sols,  el  mobiliari  urbà  que  està  mal  col·locat  i 
impossibilita veure els passos de zebra, les voreres no són prou grosses, etc. 
com que el debat havia sigut centrat en els problemes d'anar a peu a l'escola, 
se'ls va proposar que com a feina per la pròxima sessió és preguntes a les 
aules beneficis i els punts positius d'anar a peu a l'escola. 
 
   


