
 
 
 
 
 
 
 

5a TROBADA CURS 2021-22  
04.04.2022  

17.30h - 19:00h, Centre Cultural La Mercè 
 
A la PRIMERA PART de la trobada:  
 
⮊ Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres.  
⮊ Hem donat la benvinguda a la Marta Sureda, la regidora de mobilitat de l’Ajuntament de Girona, 
qui va llegir les nostres propostes de millora i ens ha vingut a donar resposta de tot allò que ens 
agradaria fer (adjuntem document, taula-resum de cada itinerari). 
 
A la SEGONA PART de la trobada:  
 
⮊ Hem donat la benvinguda a l’Adam Bertran, regidor d’educació i esports de l’Ajuntament de 
Girona, amb qui hem fet un debat sobre temes relacionats amb la mobilitat i d’altres que interessen 
als consellers/es.  
 
S’ha parlat sobre els resultats de l’estudi, de què es podria fer i què no, i d’alguns dubtes i 
incomoditats que poden tenir els consellers/es. A part, el regidor ha preguntat sobre els temes que 
els agradaria treballar l’any que ve al Consell d’Adolescents. Han sortit propostes com: 
 

- Esport i salut, en quant a conscienciació, millora d’espais públics esportius, etc.  
- Millora d’espais públics comuns 
- Potenciació i ús d’energies renovables 
- Reciclatge 
- Condicionament d’espais antics 

 
 
S’HA ACORDAT QUE:  
 
✪  Els/les consellers/es explicaran a classe l’última trobada. 

 
✪  Cada institut farà una diapositiva (o més) per explicar les trobades i la feina que hem fet durant 

aquest curs al Consell d’Adolescents. Aquestes diapositives es penjaran a la carpeta de Drive 
que compartirem amb vosaltres. Molt important no esborrar ni malmetre la feina dels altres 
centres! A partir d’aquesta feina, ho posarem en comú a la propera trobada per preparar la 
cloenda.  
 

 Aquí teniu els enllaços per poder accedir a les carpetes del Drive: 
 

 Itinerari 1: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Sd_CqR14myu6nmK8LEDDOVpRDRUHpMnd?usp=sha
ring 
 

 Itinerari 2: 
https://drive.google.com/drive/folders/1M-jQYtb4PCfnS-mB9yOvsgqSVQSrtbpa?usp=sharing 
  
Itinerari 3: 
https://drive.google.com/drive/folders/1i_vwoNHjal1iE0djLHpJFlq4pArFnhoV?usp=sharing 
  
En cas de dubtes s’ha creat un grup de Whatsapp de cada itinerari (1, 2 o 3) i també 
respondrem a tots els correus. 
 

DATA DE LA PROPERA TROBADA: 09/05/2022  
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