CONSELL D’INFANTS DE GIRONA
TROBADES DE CONSELLERS I CONSELLERES
Curs 2018-19
RESUM DE LA 4a TROBADA DE CONSELLERS/ES (04.03.2019)
El passat dilluns dia 04 de març, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la quarta trobada de
Representants del Consell d’Infants de Girona. Si recordeu, el centre d’interès, aquest
any, escollit per primera vegada pels mateixos companys i companyes de 5è i 6è de
cada escola, va ser, la seguretat:




La seguretat relacionada amb la via pública.
La seguretat relacionada amb la llar.
La inseguretat que pateixen especialment els infants.

En aquest context de seguretat, aquesta 4a trobada tenia com a principal objectiu
donar a conèixer la importància de la prevenció a la ciutat en els temes de seguretat.
Per tal d’entendre com es treballa aquesta prevenció s’ha considerat interessant
explicar als consellers i conselleres els plans d’emergència de protecció civil
existents a la ciutat de Girona i que, posteriorment, siguin els mateixos consellers i
conselleres que ho expliquin als seus companys i companyes de curs.
La xerrada informativa sobre protecció civil i els plans d’emergència a la ciutat de
Girona, va anar càrrec de Josep Pujades, tècnic responsable dels plans d’emergència i
tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Girona i va explicar els plans
d’emergències per inundació, incendis, nevades, moviments sísmics, mercaderies
perilloses, emergències químiques,....
Durant la xerrada es varen presentar quines situacions d’emergència podem patir a la
ciutat de Girona així com els mecanismes de prevenció que es poden realitzar i els
plans de coordinació existents entre els diferents actors encarregats d’actuar en cas
d’emergència (bombers, SEM, policia municipal, Mossos d’Esquadra, Agents rurals...).
Uns dels principals objectius de la xerrada era donar a conèixer la importància de la
prevenció de riscos i l’autoprotecció.
Posteriorment a la xerrada, i en petit grup, els Consellers i Conselleres varen posar en
comú la tasca demandada als diferents centres durant la sessió anterior. Aquesta
tasca consistia en compartir dues notícies amb els seus companys de centre, alhora
que es demanava una reflexió sobre aquestes notícies per tal de valorar tota la
informació innecessària i irrellevant que formava part del contingut de la notícia.
Paral·lelament també es varen compartir les notícies positives que havien cercat
relacionades amb la convivència i el civisme.
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Els Consellers i Conselleres varen donar a conèixer a la resta de grup les reflexions
que havien sorgit des del grup classe i varen compartir la informació que consideraven
irrellevant de les notícies, especialment aquella informació innecessària que podia
conduir al lector/a a fomentar estereotips o reafirmar tòpics generalistes.
Els Consellers i Conselleres van marxar amb l’encàrrec de:


Explicar els continguts de la xerrada sobre protecció civil amb els seus
companys i companyes de l’escola. Per tal de facilitar-los la tasca se’ls va fer
entrega d’un resum en paper del contingut exposat durant la xerrada per tal
que els pugui servir per explicar el tema als seus companys.



Realitzar un exercici de reflexió sobre la prevenció de riscos amb els
companys i companyes de curs. Concretament es tractaria de preguntar sobre
com es poden anticipar (pensar abans de fer quelcom) i protegir-se dels perills
en tres situacions concretes: quan anem al mar, a la muntanya o quan anem
en bicicleta. I anotar-ne les principals aportacions.
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