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RESUM DE LA 4a TROBADA DE CONSELLERS/ES (11.03.2019) 

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

Representants del Consell d’Adolescents de Girona. Aquesta quarta trobada tenia com 

a principal objectiu compartir, amb els i les representants, les diferents tasques i 

activitats que realitzen persones voluntàries per donar suport a les persones sense llar 

així com posar en comú la tasca realitzada des dels diferents centres.  

A l’inici de la trobada, després de l’acollida dels Consellers i Conselleres, vam comptar 

amb la presència de la Teresa Castany i en Pep Fages, que formen part de 

l’associació de suport a les persones sense llar “Traçant Camins”.  

Traçant Camins és una associació sense afany de lucre que neix amb la voluntat de 

donar suport al col·lectiu de persones sense llar del Centre d’Acolliment La Sopa. 

Aquesta entitat està formada per un grup de persones voluntàries. 

Els objectius d’aquesta entitat són:  

 promoure la realització d’activitats encaminades a reforçar la capacitació 

personal i social per tal d’aconseguir el major nivell d’autonomia possible de les 

persones en risc d’exclusió social 

 procurar una major consciència cívica que permeti fer realitat la solidaritat amb el 

col·lectiu de persones sense llar 

 denunciar les situacions injustes que són causa de pobresa i exclusió social 

Durant la xerrada informativa els i les Representants van poder conèixer els objectius 

de l’entitat, la seva metodologia i les activitats que realitzen. L’entitat té com a principal 

objectiu acompanyar a les persones i promoure diferents activitats per tal de reforçar la 

capacitació personal i social per aconseguir un major nivell d’autonomia de les 

persones en risc d’exclusió social.  

Des de Traçant Camins varen donar a conèixer la seva activitat anomenada El Club. 

Aquesta activitat consisteix en un espai d’esbarjo, dins d’un espai cedit pel Centre 

d’Acolliment La Sopa, on els usuaris i usuàries poden gaudir de diferents jocs, 

converses i/o tallers, alhora que poden prendre cafè i, sobretot, estar en companyia. 

Tanmateix aquesta entitat dóna també suport a diferents tasques que han de realitzar 

els usuaris i usuàries, com per exemple acompanyament al metge o realitzar tràmits 

com la realització del DNI.  

Posteriorment, durant el debat posterior els i les representants van traslladar els seus 

dubtes als membres de l’entitat. Es varen interessar, entre d’altres, pel finançament de 

l’entitat, el qual es duu a terme majoritàriament a través de subvencions i de les quotes 



 
 

dels socis i sòcies. Tanmateix es varen interessar pel treball realitzat pels voluntaris i 

voluntàries, el perfil d’aquests voluntaris i voluntàries, així com per les diverses 

situacions que poden viure en el seu dia a dia les persones voluntàries acompanyant 

als diferents usuaris i usuàries.  Els membres de l’associació són gent adulta, una part 

dels quals són persones jubilades, i també d’estudiants universitaris que obtenen 

crèdits donant suport a l’entitat. Es va parlar també que són persones que sovint estan 

molt cansades de rebre indicacions del què han de fer i que precisament per això 

“Traçant Camins” ofereix companyia sense demanar res a canvi. Són activitats a les 

quals assisteixen sense cap tipus d’obligació ni compromís d’assistència. 

Es va parlar de com s’arriba a una situació com aquesta i que no passa d’un dia per 

altre sinó que es van donant una sèrie de circumstàncies mica en mica fins que el final 

és el carrer. Algunes de les persones en aquesta situació poden tenir altres 

problemàtiques relacionades amb consums de tòxics, malaltia mental, trastorns, 

addiccions,..... I sovint les circumstàncies fan que les relacions amb les famílies acabin 

molt deteriorades i es trenquin.  

Expliquen també que en general no són persones agressives ni violentes justament tot 

el contrari de la imatge que poden donar. I que precisament sovint són elles les que 

tenen por de la resta de gent i que vivint al carrer passen molta por.  

Els voluntaris expliquen que a vegades se senten impotents de no poder-los ajudar 

més però que intenten tenir present que donant-los companyia estan aportant una 

cosa de molt valor perquè ells estan realment sols.  

Es va parlar sobre com és que a Girona es veu tanta gent al carrer, principalment 

homes. La Teresa i en Pep van explicar que falten més recursos com La Sopa, ja que 

a la provincia de Girona no hi ha més llocs. Ells deien: “imagineu-vos que només hi 

hagués un únic hospital, el Trueta per exemple, per tota la província de Girona”. Us 

sembla que seria suficient? Què passa amb altres ciutats com Olot, Figueres, 

Banyoles, Palamós, la Bisbal,..... ? No tenen cap recurs d’aquest tipus i per això tots 

acaben venint a Girona. I tots es queden a prop de La Sopa, per això probablement en 

d’altres barris de la ciutat no n’hi ha tants.  

També es va parlar del suport que dóna molta gent de forma altruista. Hi ha gent que 

els dóna conversa i això és molt important. Hi ha persones que els donen menjar 

calent.  

Els nois van preguntar perquè que les persones que demanen no volen menjar sinó 

diners. Els voluntaris van explicar que a La Sopa es pot anar a fer els àpats i que en 

principì les persones sense sostre no haurien de passar gana.  

Després de la xerrada es va fer difusió als i les representants de la campanya de 

sensibilització #NINGÚDORMINTALCARRER, una campanya organitzada per 

diferents entitats: Fundació Arrels, Activarte, Homeless Entrepreneur i Girona Futbol 

Club, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i que es durà a 

terme, a través de diferents activitats, des del  26 de febrer al 20 de març. Tanmateix 

se’ls va demanar la seva possible col·laboració i assistència a una d’aquestes 



 
 

activitats, concretament l’activitat prevista pel proper dimecres dia 20 de març que 

consisteix en una trobada entre els alumnes de secundària i diverses persones que 

viuen o han viscut al carrer. Aquesta activitat s’anomena Diàlegs sense sostre i tindrà 

lloc el dia 20 de març a les 17:00h al Saló de descans del Teatre Municipal.  

Durant la segona part de la trobada es va posar en comú la tasca demandada als 

diferents centres. Aquesta tasca consistia en 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. Degut al gran volum d’observacions que es varen dur 

a terme, aquestes van ser recollides per tal de realitzar un buidatge i sintetitzar la 

informació per posteriorment poder compartir.  

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

trobada amb els seus companys i companyes del centre educatiu. En aquesta sessió 

se’ls va encomanar com a tasca per la propera trobada poder debatre amb els 

companys i companyes la tipologia d’acte de cloenda que volen realitzar. Enguany 

es pretén que els infants i adolescents tinguin més protagonisme en l’acte de cloenda 

podent realitzar alguna activitat pensada i organitzada pels propis representants i 

companys i companyes de centre.  

 

 

 


