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RESUM DE LA 2a TROBADA DE CONSELLERS/ES (14.01.2019)
El passat dilluns dia 14 de gener, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la segona trobada
de Representants del Consell d’Adolescents de Girona. Aquesta segona trobada tenia
com a objectius principals dur a terme l’elecció de la temàtica principal a treballar,
concretar les línies de treball així com establir les consultes que realitzaran els
Consellers i Conselleres als seus companys i companyes de curs del seu centre.
A l’inici de la trobada es va realitzar la contextualització de la sessió, resumint la sessió
anterior així com recordant els acords que s’havien establert. Posteriorment, es va
realitzar un joc (l’objecte màgic), per tal de facilitar la cohesió del grup i amb la finalitat
de despertar la imaginació i creativitat dels participants.
Durant la segona part de la sessió es va posar en comú els temes escollits pels
diferents centres amb l’objectiu d’establir el tema central que es treballarà en el
Consell d’Adolescents. Enguany, el tema més votat pels diferents centres ha estat les
persones sense llar i les persones sense sostre.
Els temes escollits, i les seves votacions, varen ser les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Persones sense llar/sense sostre: 15 vots.
Seguretat: 13 vots.
Espais públics per a adolescents: 10 vots.
Accés a persones amb discapacitat: 8 vots.
Cultura/festes: 8 vots.
Reciclatge: 8 vots.
Infraestructures/urbanisme: 2 vots.
Habitatge: 1 vot.
Serveis: 1 vot.
Mobilitat: 1 vot.
Convivència: 1 vot.

Un cop escollida la temàtica de treball es va iniciar un debat per tal de posar en comú
què sabíem sobre la temàtica i que necessitàvem saber sobre ella. Degut a que l’any
anterior ja va ser una temàtica que es va treballar, molts dels participants no partien de
zero, i varen poder debatre amb coneixement sobre la temàtica. Un dels participants,
coneixedor del funcionament del Centre d'Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”, va
poder traslladar als seus companys i companyes el funcionament d’aquest centre de
caràcter social i assistencial així com establir la diferència del concepte persones
sense llar i persones sense sostre. Varen ser molts els aspectes que interessaven
sobre aquesta temàtica i es varen debatre diversos aspectes, entre d’altres: el
funcionament dels centres assistencials, la distribució d’àpats, els protocols de

derivació, l’existència de registres, els recursos existeixen al territori o els motius que
poden portar a aquesta situació vulnerable.
Posteriorment al debat i per tal de concretar les diferents línies de treball, es van
establir dues grans línies:
−
−

Els recursos existents al territori, així com accions individuals/particulars per
combatre aquestes situacions de vulnerabilitat.
Els motius que poden conduir a aquesta situació vulnerable, així com les
emocions que poden generar a la ciutadania les persones sense llar/sense
sostre.

Finalment els Consellers i Conselleres van marxar amb l’encàrrec de compartir-ho amb
els seus companys i companyes de l’escola i cercar diferent informació sobre la
temàtica. La recerca que es va establir entre els diferents Consellers i Conselleres va
ser la següent:
−
−
−
−
−
−

Informació sobre els centres d’acolliment per persones adultes que existeixen a
la ciutat.
Informació sobre els centres d’acolliment per infants/adolescents que existeixen
a la ciutat.
Informació sobre entitats del territori que treballin per aquests col·lectius.
Informació sobre els principals motius que duen a aquesta situació.
Informació sobre notícies locals respecte aquest col·lectiu.
Accions o notícies “en positiu” relacionades amb la temàtica.

Tanmateix es va acordar que aquesta recerca d’informació fos d’àmbit territorial
proper, preferiblement de Girona, i que ha de ser presentada per escrit per tal de poder
entregar-la als dinamitzadors del Consell i fer-ne la recopilació. Degut al gran volum
d’informació que poden trobar es va demanar que prèviament es realitzés un filtratge
d’aquesta informació, que aquesta informació sigui resumida i es citin les fonts d’on
han estat obtingudes.

