SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL D’INFANTS DE GIRONA
23 de gener de 2017
Lloc: Centre Cultural La Mercè
Assisteixen a la reunió 41 dels 47 consellers i conselleres.
En Robert assisteix en condició de substitut de la Janette. També assisteix en Marc en
condició de substitut de l’Iker, però l’Iker no causa baixa i finalment es queden tots dos
a la sessió.
Assisteixen:
- Yarel
- Sara
- Jana
- Pau
- Diego
- Muhamadou
- Hassana
- Nico
- Cristian
- Adil
- Jan
- Maria
- Jan
- Xènia
- Arnau
- Marina
- Jael
- Alexandra
- Pau
- Genís
- Isidre
- Omar
- Marta
- Iker
- Ángela
- Iker + Marc (substitut de l’Iker que també ha vingut)

- Robert (en substitució de la Jeanette)
- Martí
- Jofre
- Rawan
- Navjot
- Ian
- Sabina
- Adriana
- Ariadna
- Martina
- Sanae
- Nadia
- Clàudia
- Mireia
- Aina
- Joan
S’excusen:
Guillem, Marc i Jeanette per estar malalts.
No assisteixen:
Eva, Gerard, Marc.
Benvinguda i comprovació d’assistència.
Es fa un recordatori de l’acte de constitució i es recalca que avui ja és un dia per
començar a treballar. També s’informa que els seus pares han d’haver rebut un mail
amb les fotos, el vídeo i el calendari dels següents plenaris. Tots n’estan assebentats.



Presentació

Com a dinàmica de grup per trencar el gel, agafar confiança entre ells i aprendre’s els
noms els uns dels altres fem el joc del pistoler. Fem una gran rotllana amb tots els
consellers/es; cadascú es presenta dient el seu nom i de quina escola és i acte seguit
comencem el joc.



Proposta de treball: Neteja de la ciutat.

Aquest és l’encàrrec de l’Alcaldessa en nom de l’Ajuntament de Girona.

Es formulen preguntes de reflexió com: què entenem per neteja de la ciutat? Gestió de
residus, civisme (papers a terra, excrements de gos, etc.), energia, aigua, etc.? Què us
agradaria fer? Per què? Què voleu aconseguir? Com podríem dur-ho a terme?
(Campanyes a la radio, a les escoles, al carrer, aprofitant alguna festa...).
Per tal de poder fer propostes amb coneixement de causa, hem tingut la sort de poder
parlar amb l’Empar Vilà i a l’Olga Solés de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de l’Ajuntament, les quals ens han explicat el funcionament i
l'organització del servei de neteja de la ciutat. Ens han fet una xerrada acompanyada
de diapositives informatives sobre el tema.
Durant la seva presentació cada conseller pren notes per transmetre posteriorment la
informació als seus companys de curs. Els resulta molt útil i interessant i fan totes les
preguntes i dubtes que tenen.
Una de les coses que més ens han recalcat l’Empar i l’Olga és que si volem tenir una
ciutat més neta hem de començar per ser cívics i procurar embrutar-la menys. "No és
més net qui més neteja sinó qui menys embrut".
El que ens han explicat així com també informació complementària la podem consultar
a la web de l'Ajuntament, a l'enllaç següent:
http://www2.girona.cat/ca/gironaneta
I el plànol interactiu amb els diferents sectors, aquí:
http://terra.girona.cat/vu/neteja/



Tancament de la sessió

Acordem enviar el power point “Millorar la neteja de la ciutat” a les seves famílies i
també als tutors/es de les respectives escoles per tal de poder treballar el tema amb
més profunditat.
Els consellers i conselleres han de fer arribar tota la informació que han recollit a la
sessió d’avui als seus companys de classe, per tal que entre tots pensin diferents
propostes per millorar la neteja de la ciutat.
Ens acomiadem comprometent-nos a comunicar aquestes propostes a la propera
sessió de treball per posar-les en comú amb la resta de consellers/es.

