
 
 
 
 
 

2a TROBADA CURS 2021-22  
17.01.2022  

17.30h - 19:00h, La Mercè 
 
A la PRIMERA PART de la trobada:  
 
⮊ Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres.  
⮊ Hem fet una dinàmica de cohesió amb tot el grup, dividit en 4 equips, els quals havien de cooperar 
per aconseguir transportar unes pilotes sense que caiguin al terra. Amb les dos conselleres confinades 
vam adaptar la dinàmica fent-les agafar un foli i saltant sense que la pilota els caigués del foli. 
⮊ Hem fet un repàs del que vam fer a l’última trobada i hem posat en comú els itineraris escollits per 

cada centre. Així s'ha formalitzat 3 grups de treball segons els itineraris que escollia cadascú.  
Recordem que els trams són: 

1- Pavelló municipal Girona-Fontajau → Pavelló municipal d’esports de Pont Major 
2- Fira de Girona → estació d’autobusos de Girona → Biblioteca Carles Rahola 

3- UdG ciències → Parc Migdia → Piscina Can Gibert del Pla 
 

ITINERARI 1 
Fontajau - Pont Major 

(educadora Rosa) 

ITINERARI 2 
Fira - Bus - Biblio C. Rahola 

(educadora Cindy) 

ITINERARI 3 
Ciències - Migdia - C. Gibert 

(educadora Mariona) 

Narcís Xifra 
Carles Rahola 
Montilivi (2n) 
Cartanyà (1r) 

Vedruna 
Montjuïc International School 
J. Vicens Vives (2n) 
Ermessenda Can Prunell 

Montilivi (1r) 
Maristes 
FEDAC St. Narcís 
Sobrequés 
Ermessenda Cartanyà (2n) 
J. Vicens Vives (1r) 

 
⮊ Hem posat en comú les maneres en què cada centre ha escollit els itineraris. 
 
A la SEGONA PART de la trobada:  
 
⮊ Una vegada consolidats els grups, ens hem separat en grups petits per a poder treballar cada un dels 

itineraris. 
- Primer hem fet una pluja d’idees dels ítems que hauríem de tenir en compte a la següent trobada, 

on farem una sortida per observar sobre el terreny aquests itineraris.  
- Després hem analitzat sobre el mapa quin recorregut podríem fer en aquesta següent trobada. 
- A més, hem pactat els llocs de trobada inicials i de final de la sortida: 

- GRUP ITINERARI 1: 
- Punt de trobada inicial: Pavelló d’esports de Pont Major 
- Punt de trobada final: Pavelló de Fontajau 

- GRUP ITINERARI 2: 
- Punt de trobada inicial:Fira de Girona, davant la porta principal 
- Punt de trobada final: a fora de l’estació d’autobusos, sota el rellotge.  

- GRUP ITINERARI 3:  
- Punt de trobada inicial: Bar de ciències UdG (Montilivi) 
- Punt de trobada final: Parc del Migdia, davant el gimnàs Wellness 

 
⮊ Una vegada hem tingut clars els ítems a observar, els hem posat en comú amb tot el grup perquè 
tothom analitzi els trams de la mateixa manera. Seran els següents:  

- Estat dels carrils (paviment malmenat) 
- Senyalització:  

- Hi ha suficient senyalització? en trobem a faltar en algun punt? 
- Estan en bon estat? (tant les verticals com les horitzontals) 



- Hi ha senyals limitant la velocitat? 
- Afluència: comptar durant 5 minuts quants vehicles passen (bicicletes, patinets…) 
- Caldria desdoblar algun tram molt concorregut? 
- Delimitació dels carrils i protecció (tanques, pilones, etc.) 
- Passos de vianants: n’hi ha? (tant perquè les bicicletes puguin creuar el carrer, com perquè els 

vianants puguin creuar el carril bici) 
- Trams sense carril bici: seria viable posar-li? per on podria passar? 
- Es compleix la normativa? Per què?  

 
S’HA ACORDAT QUE:  

✪  Els/les consellers/es explicaran als seus centres què hem decidit en aquesta trobada i els 
demanaran si tenen alguna proposta més d’ítems per a observar i analitzar. A mesura que 
sorgeixin noves propostes, caldrà enviar-les pel grup de WhatsApp o per correu electrònic per a 
poder-les afegir per la següent trobada. 

 
Per la PROPERA TROBADA:  
 

✪ Portar calçat còmode per fer la caminada. i que cada conseller/a es reuneixi amb 
l’educadora en el punt acordat segons el tram que realitzaran. 
 

ITINERARI 1 
-Punt de trobada inicial: 
Pavelló d’esports de Pont Major 
-Punt de trobada final 
(recollida pares): Pavelló de 
Fontajau 
 

 
(educadora Rosa) 

ITINERARI 2 
-Punt de trobada inicial: 
 Fira de Girona, davant la porta 
principal 
-Punt de trobada final 
(recollida pares): Estació 
d’autobusos, sota el rellotge 
 

(educadora Cindy) 

ITINERARI 3 
-Punt de trobada inicial:  
Bar de ciències UdG (Montilivi) 
-Punt de trobada final 
(recollida pares): Parc del 
Migdia, davant el gimnàs 
Wellness 
 

(educadora Mariona) 

Narcís Xifra:  
- Leire Martin Suaña 
- Aloma Vila Ros 

Carles Rahola:  
- Dúnia Llucià Sot 
- Dayana Guerrero 

Fartany 
- Ingrid Martin Felip 
- Jordi Alcaide Huici 

Montilivi (2n):  
- Joel Bonache 

Requena 
- Arnau Morera de la 

Vall 
Ermessenda Cartanyà (1r):  

- Cèlia Rodríguez 
Rodríguez 

- Hugo Carrillo Morales 

Vedruna:  
- Paula Lozano Pato 
- Claudia Martinez Rojo 

Montjuïc Girona International:  
- Sofia Ma Sirbu Buraga 
- Nerea Obeso Picamal 
- Oriol Rodríguez Moret 
- Joan Pallarès Geli 

J. Vicens Vives (2n): 
- Berta Muñoz Bosc 
- Jan Pizarro Sanchez 

Ermessenda Can Prunell: 
- Baixir Ethmane Trias 
- Cristiana Maria 

Burlacu 

Montilivi (1r):  
- Lluch Soriano 
- Daniel Bentué 

Maristes:  
- Ona de Bock Cañellas 
- Xavier Uzoni 

FEDAC St. Narcís: 
-  Pau Pacheco 

Domingo 
- Carla Esteo Lopez 
- Queralt Solà Sartorio 

Sobrequés:  
- Iker García Rebato 
- Begoña camacho 

Cernadas 
- Oriol Estévez Lopez 
- Ginia Benlloch Pulido 

Ermessenda Cartanyà (2n):  
- Nil Orcau Solsona 

J. Vicens Vives (1r):  
- Ona Julià Frigola 
- Guisla Fons Pèlach 

En cas de la no assistència del conseller/a a la propera trobada, entenem que vindrà el 
suplent que està posat en blau en la graella de dalt. 

 

DATA DE LA PROPERA TROBADA: 14/02/2022  


