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RESUM DE LA 5a TROBADA DE CONSELLERS/ES (13.05.2019)
El passat dilluns dia 13 de maig, de 17:30 h a 19:00 h, va tenir lloc la cinquena trobada
de Representants del Consell d’Adolescents de Girona.
En aquesta sessió es va optar per a dividir els joves en tres grups de treball, per tal
que cada grup pogués aprofundir més en un tema concret, i així poder extreure unes
bones conclusions. Els temes a treballar per a cada grup, eren aspectes que s’havien
portat a terme al llarg de les diferents sessions. Les temàtiques a treballar varen ser
les següents:
-

La sopa (centre d’acolliment de persones sense llar)

-

Traçant camins

-

Joves sense sostre (MENA)

Tot seguit exposarem les conclusions que va extreure cada grup de cada temàtica en
concret.
Pel que fa a les conclusions dels joves sense sostre, els consellers i les conselleres
van manifestar les seves opinions en vers a la visita dels MENA. La majoria d’ells i
elles (consellers i conselleres) no entenien el fet que no se’ls deixi treballar, però sí
que se’ls doni un permís de residència. Des del seu punt de vista aquest fet els
semblava una incongruència, ja que com bé varen expressar, si no treballes, no et
pots pagar un pis.
També es van manifestar molt indignats i indignades pel fet que en el moment en què
els joves sense sostre arriben a la majoria d’edat, se’ls deixi al carrer i sense uns
serveis mínims. Segons els consellers i conselleres, no és just, i com bé varen
expressar, si volem ajudar a tots aquests joves, primer hem de canviar la nostra visió
de les coses per tal de poder-los ajudar i proporcionar-los eines per tal que ells i elles
(joves sense sostre) puguin millorar la seva qualitat de vida al seu país o aquí.
També van mostrar molta tristesa pel fet que no tots i totes tinguem les mateixes
oportunitats. A més a més van comentar que molta gent que té oportunitats al llarg de
la vida, no les aprofita. Un altre aspecte amb el qual es mostraven molt en desacord,

però que nosaltres no podem controlar, és el fet que quan els joves sense sostre
decideixen marxar del seu país, des d’allà se’ls diu que tindran unes oportunitats i
unes ajudes, que un cop arriben aquí, cap d’aquestes és veritat. Fet que fa que molts
d’aquests joves es vegin en situacions molt difícils d’abordar.
També dir que els consellers i conselleres comentaven que molts dels joves sense
sostre es veuen jutjats i senyalats només pel simple fet de ser d’un altre país, i com bé
van explicar els joves, no es pot posar a totes les persones d’una mateixa cultura i/o
religió en un mateix sac. No tots els joves MENA són delinqüents com molta gent diu,
comentaven alguns dels consellers.
Continuant amb les conclusions, ara ho farem tot exposant les que van extreure els
consellers i conselleres que van treballar més a fons Traçant camins. Els consellers i
conselleres van mostrar el seu desacord pel fet que un sol centre de referència no és
suficient per atendre a totes les persones que necessiten ajuda. Des del punt de vista
dels joves hi ha els recursos suficients per poder ajudar a totes les persones que ho
necessiten, però segons ells i elles aquests recursos estan mal distribuïts, aspecte que
fa que no totes les persones que necessiten ajuda la puguin tenir. Els joves també van
comentar que aquest aspecte potser es dóna pel fet que al Govern no li interessa
solucionar aquests problemes. Segons els consellers i conselleres, no es realitzen
polítiques realment eficaces, però tothom vol quedar bé per fer la foto.
En aquest grup de treball també va sortir el tema dels prejudicis, ja que molts d’ells i
elles expressaven que molta gent jutja a les persones que viuen al carrer i les
etiqueten d’incíviques, però com bé van dir molts dels joves, de persones incíviques
també n’hi ha que tenen sostre.
Els joves van valorar molt positivament El Club, el servei de companyia i
acompanyament, ja que no jutgen a les persones que hi assisteixen. Com a
conclusions els consellers i conselleres creuen que s’haurien de potenciar els recursos
per part dels serveis socials, la Generalitat i l’Ajuntament, per tal que tothom pugui
tenir un sostre, ja que estar al carrer no s’escull, t’hi trobes.
Pel que fa a les conclusions de l’últim grup de treball, els quals van treballar a fons La
Sopa. Segons els consellers i conselleres tothom hauria de tenir dret a tenir un
treballador social, per tal de poder tenir cobertes les seves necessitats bàsiques.
Segons els infants el centre és molt petit, ja que només poden acollir 16 usuaris a
dormir i 45 que poden estar allà durant el dia. Des del seu punt de vista, creuen que hi

hauria d’haver més centres com La Sopa, ja que és necessari perquè tothom tingui un
sostre on dormir i un plat a taula per menjar.
Els diferents grups de treball van coincidir amb un aspecte a les conclusions dels
diferents temes, aquest és que el seu punt de vista vers a les persones sense sostre,
ha canviat completament. Ja que al principi els hi despertaven por i desconfiança, i ja
no és així. Ara els veuen com a persones que necessiten ajuda, però sense despertarlos pena cap a ells i elles.

