
 
 
 
 
 
1a TROBADA CURS 2021-22  

13.12.2021  
17.30h - 19:00h, La Mercè 

 

Amb aquesta primera trobada es dona per CONSTITUÏT el Consell d’Adolescents de Girona pel  
curs 21/22.  
⮊ Es farà arribar als consellers un diploma per tal que consti que heu entrat a formar part 
del Consell d’Adolescents de Girona del curs 21-22.  
⮊ S’ha donat a cada conseller/a una bossa amb un bolígraf, el quadern de les tasques el 

donarem la propera trobada. 

A la PRIMERA PART de la trobada:  

⮊ Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres.  
⮊ S’ha presentat l’equip: la Cindy Mendoza, la Mariona Garcia i la Rosa Quiñones, de l’entitat 
Actiescola. També s’han presentat les tècniques municipals, la Pili Buil i la Sílvia Teixidor.  
⮊ Hem fet una dinàmica de coneixença amb tot el grup, on cadascú es presentava mentre s’asseia 
d’alguna manera estranya a la cadira i la resta l’imitàvem. 
⮊ Amb la presentació de Power Point hem explicat el funcionament de les trobades:  
 

1. Calendari: Hem concretat les dates de les sessions, tot i que se’ls anirà informant via  correu 
de les properes trobades. 

2. El compromís: Hem repassat a què es comprometen els i les consellers/es o suplents i la  
importància de transmetre la informació als companys.  

3. Quadern de treball: Tot i no tenir-lo, hem explicat el funcionament del quadern de treball, 
com i per a què s’utilitzarà. Els i les consellers/es ompliran el quadern amb la data de la  
trobada, els temes tractats, els acords presos, quins són els temes a treballar a  l’institut i les 
feines que han de portar fetes per la propera sessió.  

A la SEGONA PART de la trobada:  

 
⮊ S’ha presentat el tema que es treballarà: La mobilitat sostenible. Es continua amb el tema 

treballat al Consell d’Adolescents del curs passat. És un tema que interessava als nois i noies, i 
per part de l’Ajuntament també interessa  tractar-lo. 

  I en concret proposem centrar-nos en analitzar alguns trams de carril bici de la ciutat de Girona 
per a poder-los millorar.  
Els trams són els següents:  
- Pavelló municipal Girona-Fontajau → Pavelló municipal d’esports de Pont Major 
- Fira de Girona → estació d’autobusos de Girona → Biblioteca Carles Rahola 
- UdG ciències → Parc Migdia → Piscina Can Gibert del Pla 

 
Cada institut haurà d’escollir quin tram li agradaria més treballar. Portar a la següent trobada els 
resultats, amb la primera opció més escollida i també la segona.  



S’ha parlat de què caldria analitzar en els trams de carril bici presentats, els quals anirem a visitar a 
la tercera trobada. Alguns ítems importants a tenir en compte són: 

- Normes de circulació 
- Seguretat 
- Trams que es podrien afegir, algun tram que falti. 
- Senyalització (pintada, amb senyals verticals, etc.)  
- Nombre d’usuaris o afluència 
 

S’ha fet un petit debat sobre què és la mobilitat sostenible, què inclou (bicicletes, transport públic, 
patinets, etc.) alguns problemes que pot comportar i com es podria millorar.  

 
Una vegada aclarit el tema que seguirem aquest curs, hem fet una pluja d’idees de temes que 
podrien ser el fil conductor del Consell d’Adolescents del curs que ve. N’han sortit de molt 
interessants:  

- La recuperació de monuments o construccions històriques en mal estat 
- Millora de pàrquings a Girona 
- Espais públics adaptats 
- Biblioteques o espais per a l’estudi prop dels instituts 
- Millorar la il·luminació d’alguns carrers 
- Potenciar l’ús d’energies renovables en espais públics 

 

 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪  Cada institut escollirà un tram de carril bici que li agradaria analitzar i treballar. En un principi 
a partir de votacions on participaran tots/es els/les alumnes del curs.  

✪  Els/les alumnes dels centres aniran pensant altres temes que els interessin per treballar el 
següent curs. Aquests temes es proposaran durant les trobades del Consell.  

✪ Es crearà un grup de whatsapp amb els adolescents per tal de poder treballar conjuntament 
el tema triat i tenir una comunicació més fluida. 

Per la PROPERA TROBADA:  

✪ Portar el resultat de les votacions dels trams de carril bici.  

DATA DE LA PROPERA TROBADA: 17/01/2022  


