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RESUM DE LA 3a TROBADA DE CONSELLERS/ES (11.02.2019) 

El passat dilluns dia 11 de febrer, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la tercera trobada 

de Representants del Consell d’Adolescents 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 població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació 

de pobresa severa o exclusió. 

A l’inici de la trobada, després de l’acollida dels Consellers i Conselleres es va realitzar 

la contextualització de la sessió, resumint la sessió anterior així com recordant els 

acords que s’havien establert.  

Posteriorment, va tenir lloc una xerrada de caire informatiu que va comptar amb la 

presència de dos tècnics del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”, entitat de 

caràcter social i assistencial de Girona. Aquests professionals van estructurar la 

xerrada en dues parts; la primera on es donava a conèixer els objectius i les funcions 

del centre d’acollida, així com els serveis oberts a la ciutat que realitzen i els diferents 

programes que duen a terme per tal de promoure l’autonomia personal i la reinserció 

social. La segona part de la xerrada va ser més experiencial, ja que un dels tècnics va 

compartir la seva vivència personal com a antic usuari del centre d’acolliment i 

posteriorment com a professional del centre, concretament com a responsable del torn 

de nit. Tanmateix,  durant la xerrada, es varen tractar les diferents situacions que 

poden conduir a les persones a una situació de vulnerabilitat i d’exclusió, principalment 

les addiccions o els problemes de salut física i/o mental. Posteriorment es va establir 

un torn de preguntes i debat, on els Consellers i Conselleres varen poder traspassar 

els seus dubtes i reflexions als professionals del centre d’acolliment.  

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 temàtica treballada, com els diferents recursos que existeixen al territori per 

combatre aquestes situacions, els motius que poden conduir a aquestes persones a 

patir una situació de vulnerabilitat i/o exclusió, així com les emocions que poden 

generar a la ciutadania, especialment als i les adolescents.  

Durant la posada en comú sobre la diferent informació cercada, es varen exposar 

diferents entitats que treballen en aquest àmbit, com per exemple Càritas, Creu Roja i 

Som Sostre Girona, així com diferents centres d’acollida existents, com els Centres 

d’acollida Misericòrdia i Oikia (Girona) i el CRAE Salt (Salt). Tanmateix es varen 

compartir diferents emocions que els genera als i les adolescents quan visualitzen 

aquestes situacions d’exclusió, com pot ser pena, ràbia, tristesa, por i/o rebuig. També 

es va visualitzar una presentació, preparada per un dels participants l’any anterior, on 

traslladava als seus companys i companyes el funcionament del Centre d’acollida La 



 
 

Sopa. Aquesta visualització va permetre concretar i reafirmar diferents aspectes 

exposats a la xerrada que va tenir lloc a l’inici de la trobada.  

Finalment els Consellers i Conselleres van marxar amb l’encàrrec de compartir la 

trobada amb els seus companys i companyes del centre educatiu i se’ls va encomanar 

la següent tasca: realitzar una observació directa del seu barri amb la finalitat 

d’analitzar i reflexionar sobre la situació real de les persones sense llar a Girona. Per 

tal de facilitar la tasca es va fer entrega d’una pauta d’observació a seguir i es va 

demanar que fossin diferents alumnes del centre els qui realitzessin aquesta 

observació.  

 

 


