CONSELL D’ADOLESCENTS DE GIRONA
TROBADES DE CONSELLERS I CONSELLERES
Curs 2018-19
RESUM DE LA 1a TROBADA DE CONSELLERS/ES (10.12.2018)
El passat dilluns dia 10 de desembre, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la primera
trobada de Representants del Consell d’adolescents de Girona. Aquesta primera
trobada tenia entre d’altres objectius establir un vincle de confiança entre el grup així
com facilitar la coneixença entre els diferents representants i l’equip dinamitzador.
A l’inici de la trobada es va parlar del funcionament del Consell i es va recordar els
objectius del projecte, remarcant la importància de la seva participació i el compromís
establert per a transformar l’entorn. Posteriorment es va comunicar als Consellers i
Conselleres com es distribuirien les activitats d’aquesta primera sessió.
La primera dinàmica va servir per refrescar quins són els drets dels infants i els valors
de la participació. Posteriorment es van realitzar dos jocs de coneixença per tal de que
tothom conegui els noms i el centre de procedència dels companys. Una tercera
dinàmica va tenir l’objectiu de veure la importància de treballar en equip i cooperar
durant les properes sessions.
Posteriorment, i degut a que enguany no tenim encàrrec directe de temàtica per part
de l’alcaldessa de Girona, es va realitzar una pluja d’idees sobre les diferents
propostes que tenien els Consellers i Conselleres per tal de poder concretar a quines
temàtiques feien referència.
En aquest moment també es va fer entrega de les llibretes dels consellers per prendre
apunts.
Les propostes i s’han classificat segons temàtiques. Les temàtiques sorgides han
estat:







Neteja-contaminació
Mobilitat
Seguretat
Infraestructures/ Urbanisme /Accés discapacitat
Convivència
Habitatge- Sense sostre.

ACORDS
Els Consellers i Conselleres van marxar amb l’encàrrec de compartir-ho amb els seus
companys i companyes de l’escola i escollir tres d’aquestes temàtiques per ordre
d’importància. La temàtica més escollida serà la que treballarem aquest any.

