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RESUM DE LA 5a TROBADA DE CONSELLERS/ES (08.04.2019)
El passat dilluns dia 08 de març, de 17:30h a 19:00h, va tenir lloc la 5a trobada de
Representants del Consell d’Adolescents de Girona. Aquesta cinquena trobada tenia
com a principal objectiu compartir, amb els i les representants, diferents situacions
personals viscudes per diferents joves arribats al país sense acompanyament ni
suport.
A l’inici de la trobada, després de l’acollida dels Consellers i Conselleres, vam comptar
amb la presència d’en Jordi Roura, educador social de l’Ajuntament de Girona,
acompanyat de tres joves, l’Abdul, en Yassine i l’Ottman, procedents del Marroc que
van arribar al país sent menors d’edat, sense família ni cap tipus de recurs. I que varen
venir acompanyats d’en Mostafà Shaimi referent del Centre de formació 1a Oportunitat
de la Fundació Gentis.
Gran part de la trobada va consistir en establir una conversa amb aquests joves, els
quals varen poder explicar als Consellers i Conselleres les seves situacions personals
al seu país i què els va motivar a jugar-se la vida i marxar sols del seu país.
Durant la xerrada es va parlar de la importància de realitzar polítiques inclusives, ja
que aquestes persones una vegada arriben al nostre país pateixen moltes situacions
de vulneració dels seus drets (racisme) alhora que han de conviure amb molts
prejudicis de la societat vers ells.
Els tres joves van explicar en quines condicions van arribar al país, dos d’ells utilitzant
embarcacions poc segures (pateres) o en altres transports com amagat sota d’un
camió. Els joves van explicar què els va impulsar a marxar del seu país, i tots ells
coincidien en cercar millores per la seva vida. Van deixar la seva família i alguns d’ells
estudis iniciats. Van compartir amb els Consellers i Conselleres com varen viure la
seva arribada, considerant que van arribar a les costes espanyoles sense coneixement
del idioma i sense cap tipus de recurs ni econòmic ni social.
Aquests tres joves van arribar sent menors d’edat, i varen ser ubicats en diferents
centres de protecció on l’Estat va assumir la seva tutela. Un cop complerts els 18 anys
varen haver de marxar d’aquests centres de manera immediata a la data del
compliment de la majoria d’edat i actualment no tenen el suport de l’Estat i han de
sobreviure sols i soles amb tot el què això implica, considerant que molts no tenen
regulada la documentació per a poder treballar o per accedir a llogar un habitatge. La
seves situacions els converteixen en persones vulnerables a patir exclusió, i molts
d’ells en ocasions passen períodes dormint al carrer.

Durant la conversa varen ser diverses les preguntes que varen formular els Consellers
i Conselleres interessant-se per la situació dels joves, la llei d’estrangeria i les
situacions racistes que pateixen en el seu dia a dia.
Van explicar que la situació no té sortida perquè no poden tenir els documents si no
disposen d’un contracte d’1 any i si no disposen d’habitatge i empadronament no
poden regularitzar la documentació i tot plegat és impossible perquè els preus de
lloguer són inaccessibles i els propietaris no volen llogar els seus habitatges quan
veuen que són joves del Marroc.
Una vegada finalitzada la xerrada amb els 3 nois es va compartir amb els i les
representants la seva participació en la campanya de sensibilització
#NINGÚDORMINTALCARRER, una campanya organitzada per diferents entitats:
Fundació Arrels, Activarte, Homeless Entrepreneur i Girona Futbol Club, que es va dur
a terme, a través de diferents activitats, des del 26 de febrer al 20 de març.
Quatre joves del Consell d’Adolescents, en Marc Ariño de 1r d’ ESO del centre
educatiu Bell-Lloc, en Marc Batlle de 2n d’ESO de l’Institut Santiago Sobrequés,
l’Anaïs Miró de 1r d’ESO del centre educatiu FEDAC-Sant Narcís i en Diego Alonso de
2n d’ESO de l’Institut Montilivi, van participar en l’activitat Diàlegs sense sostre que va
tenir lloc el dia 20 de març a les 17:00h al Saló de descans del Teatre Municipal.
Aquesta activitat va consistir en una conversa entre adolescents del Consell i diverses
persones que treballen en diferents entitats dedicades a donar suport a les persones
sense llar així com amb persones que viuen o han viscut al carrer.
La participació en aquesta activitat va ser avaluada positivament, tan per part dels
participants com per part dels dinamitzadors/es i va permetre ampliar la visió i els
coneixements sobre la situació de les persones sense sostre. Com a aspectes positius
destaquem que els adolescents realitzessin preguntes interessants, ja fossin de nivell
personal o relacionades amb el suport institucional que poden rebre. Com a aspecte
negatiu es va destacar la poca assistència de públic, ja que era un acte obert a la
ciutadania i no va tenir gaire assistència.
Finalment es va posar en comú la tasca demandada als diferents centres. Aquesta
tasca consistia en poder debatre entre els companys i companyes de curs com podien
col·laborar en l’acte de cloenda del Consell d’Infants i aportar diferents idees. 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 del centre. Els i les adolescents no havien treballat aquesta
tasca entre els companys i companyes de curs i no es va aportar cap idea. Per aquest
motiu, en aquesta trobada no se’ls va encomanar cap tasca, per tal que poguessin
continuar la tasca encomanada que no havien pogut treballar.
Es va tancar la trobada explicant que la trobada del mes de maig es dedicarà
integrament a valorar tota la informació recollida i treballada durant les 4 trobades
sobre la situació de les persones sense sostre per finalment treure conclusions i
acordar propostes de millora que s’adreçaran al govern de la ciutat en el marc de l’acte

institucional de cloenda dels consells de participació d’infants i d’adolescents que
tindrà lloc el dia 5 de juny a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè.

