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RESUM DE LA 3a TROBADA DE CONSELLERS/ES (04.02.2019)
El passat dilluns dia 04 de febrer, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la tercera trobada
de Representants del Consell d’Infants de Girona. Aquesta tercera trobada tenia com a
principal objectiu posar en comú la tasca realitzada des dels diferents centres així com
reflexionar sobre la convivència i el civisme.
A l’inici de la trobada, després de l’acollida dels Consellers i Conselleres, va tenir lloc
una xerrada de caire informatiu amb la finalitat de donar a conèixer els resultats de la
prova pilot que es va dur a terme l’any 2018 a través de la campanya, anomenada
“Mou els peus, mou el món”. Durant el curs passat els centres participants al Consell
d’Infants de Girona van presentar diferents propostes per escollir un dibuix i un lema
per imprimir a les armilles que identificarien a tots els nois i noies que participants al
pla pilot. Finalment es va imprimir el logo a les armilles i es va dur a terme el pla pilot a
l’escola El Pla coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat. El projecte es va
portar a terme amb la finalitat de promoure la mobilitat sostenible, autònoma i segura
en infants, i dóna importància no només a aspectes mediambientals, de salut i de
seguretat sinó també a la importància que tenen els trajectes a l’escola a nivell de
coneixement del territori, autonomia, espai social amb companys i companyes,
llibertat, responsabilitat,.... El curs vinent s’implementarà el projecte en altres centres
educatius de la ciutat (que encara estan per definir). Es va acordar que els consellers i
conselleres explicaran als companys i companyes com han evolucionat les seves
propostes fins a convertir-se en les armilles de la campanya. Després d’explicar això
es va projectar el vídeo de la campanya: https://youtu.be/y3UOG6jalqk. Les
conselleres Beth Hereu i Marta Alonso de l’escola El Pla van explicar com havia anat
la campanya i els objectius que van assolir.
Durant la segona part de la trobada es va posar en comú la tasca demandada als
diferents centres. Aquesta tasca consistia en cercar diferent informació relacionada
amb la seguretat, com notícies locals relacionades amb la inseguretat que poden patir
els infants que van sols pel carrer; mesures de seguretat que es prenen en els grans
esdeveniments organitzats a la ciutat; diferents figures professionals, o no, que
existeixen per garantir la seguretat a la via pública; abusos familiars que poden dur-se
a terme; robatoris; edificis ocupats; recursos que existeixen on poder sol·licitar ajuda
en cas de patir inseguretat infantil; emocions que els desperta la inseguretat infantil o
mètodes que els puguin ajudar a reduir aquestes problemàtiques.
Durant la posada en comú sobre la diferent informació cercada varen ser molts els
temes sorgits, com per exemple com es pot actuar per sol·licitar ajuda en cas de patir
algun assetjament a l’escola, propostes de mesures de seguretat que es podrien
prendre davant grans esdeveniments, les emocions que pateixen les víctimes i els

agressors, experiències reals sobre robatoris o la preocupació que els genera les
persones que “ocupen” pisos o edificis, entre d’altres. Degut al gran nombre
d’informació cercada pels diferents centres, aquesta va ser recollida pels
dinamitzadors amb la finalitat de poder analitzar i sintetitzar la informació i ser
retornada als Consellers i Conselleres en properes sessions.
Posteriorment al debat, i en petit grup, els Consellers i Conselleres varen contestar
una enquesta per tal de conèixer els hàbits dels participants així com saber quines
mesures de seguretat prenen en diferents ocasions. Tanmateix se’ls va fer entrega de
dues notícies relacionades amb la convivència i el civisme amb la finalitat que
aquestes siguin treballades des del centre escolar.
Els Consellers i Conselleres van marxar amb l’encàrrec de compartir les dues notícies
amb els seus companys i companyes de l’escola i reflexionar sobre elles. La tasca a
realitzar es intentar sintetitzar les notícies, suprimint tota la informació que es consideri
innecessària o irrellevant, així com reflexionar i debatre sobre el contingut d’aquestes
notícies. Tanmateix van marxar amb l’encàrrec de cercar una notícia local positiva
sobre convivència i civisme.

