CONSELL D’ADOLESCENTS DE GIRONA
Curs 2017-18
RESUM DE LES TROBADES

ACTE DE CONSTITUCIÓ. 30.11.2017. Centre Cultural La Mercè.





Acte públic institucional.
Constitució del Consell d’Adolescents. Presa de possessió dels nous
consellers i conselleres.
Lectura del compromís dels consellers.
Presentació del centre d’interès 2017-18.

1a TROBADA 04.12.2017






La primera trobada es dedica a presentar de nou el projecte del Consell
d’Adolescents.
Es treballa el concepte “representativitat” com a element clau de la
participació. S’explica les funcions i responsabilitats que implica i que són
els compromisos adquirits pels nous consellers i conselleres.
Es duen a terme dinàmiques de presentació dels nous consellers i
consellers.
Es reprèn el centre d’interès plantejat a l’acte de constitució de l’òrgan
exposat per l’alcaldessa (ús de la bicicleta, excrements de gos, residus)
Es planteja reprendre el treball iniciat pels consellers i conselleres que
actualment fan 2n sobre el concurs del logo del Consell d’Adolescents.

2a TROBADA 08.01.2018


Es treballa el centre d’interès. Es proposa dinàmica de treball
diferenciada per cursos. Es valoren diferents temes per abordar el
plantejament dels temes proposats per l’alcaldessa (ús de la bicicleta,
excrements de gos, residus). Es planteja la importància d’analitzar
aquests temes no només de la perspectiva física de la ciutat sinó també
des de la perspectiva de la convivència de la ciutadania i per tant des de
l’observació i anàlisi de les relacions entre persones i entre col·lectius en
l’ús de l’espai públic (es resumeix el document “Convivència i Espai
Públic). S’acorda:
o Els consellers i conselleres de 1er decideixen abordar el tema dels
animals de companyia:
 Qui té animals de companyia? Perfils personals.
 Perquè té animals la gent? Motivacions, necessitats.
 Què implica a nivell personal tenir animals? Responsabilitats
individuals.
 Què implica a nivell de ciutat que la gent tingui animals?
Responsabilitats públiques.
 Altres aspectes.
 Propostes de millora.
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o Els consellers i conselleres de 2n decideixen abordar el tema del
mobiliari a l’espai públic.
 Qui utilitza l’espai públic?
 Quin ús es fa de l’espai públic?
 Quins elements presencials té l’espai públic?
 Dificultats dels elements presencials de l’ús de l’espai públic.
 Responsabilitats individuals de l’ús de l’espai públic.
 Responsabilitats públiques de l’ús de l’espai públic.
 Altres aspectes.
 Propostes de millora.
S’acorda:
Traslladar els temes escollits i treballats als respectius centres educatius. I fer el
retorn de les aportacions a la trobada del dia 05.02.2018.

3a TROBADA 05.02.2018
Concurs de logo Consell d’Adolescents:
Les bases han estat enviades als centres, tutors i consellers. Es fa un repàs de
les bases especialment pel que fa a la presentació de propostes i selecció
d’aquestes. Termini: divendres 14 d’abril. Cada centre escollirà 2 propostes
finalistes. Els consellers podran dur les dues propostes a la trobada del
16.04.2017, tot i que els centres també les poden fer arribar directament al Servei
d’Educació.
S’aclareixen dubtes dels consellers i es fa una ronda individual per valorar com
s’ha plantejat el tema als centres i quina és la resposta de cadascun d’ells. Hi ha
centres que han plantejat la participació de forma obligatòria dins una
assignatura, d’altres que no s’han significat.
Alguns consellers manifesten preocupació pel poc interès que ha generat la
presentació de la proposta. Es valora la importància de la motivació individual i
de la llibertat de participació.
Acords:
 Fer recordatori de les bases i dels terminis.
 Penjar les bases en paper als suros.
Proposta d’activitat: Entrevista programa de ràdio 8 de març
S’explica que ha arribat a l’Ajuntament una proposta de Cadena Ser, emissora
de ràdio per fer una entrevista el dia de la dona (8 de març). L’emissora proposa
fer l’entrevista en directe el mateix dia 8 o bé gravar l’entrevista el dia anterior.
Proposta d’entrevista a 3 noies menors de 18 anys per parlar del paper de la
dona en l’actualitat i a la ciutat, així com en el futur.
Es planteja la proposta i hi ha 7 noies que es mostren interessades:
1. Laura Sainz (2n)
2. Flora Bosc (2n)
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3.
4.
5.
6.
7.

Aina Font (2n)
Júlia Mató (1er)
Ariadna Sidera (1er)
Carla Gri (2n)
Maria Pérez (2n)

Es valora que seria interessant proposar la participació d’un noi, donada la
importància que el col·lectiu masculí s’impliqui en la defensa dels drets de les
dones també.
En Diego Alonso mostra interès per participar-hi.
Donat que la proposta inicial és de seleccionar només 3 noies per a participar-hi
s’acorda parlar amb els responsables de Cadena Ser per valorar si seria possible
ampliar la participació.
En el cas que la proposta no sigui viable, s’acorda que des del Servei d’Educació
es durà a terme un sorteig per a seleccionar 3 noies.
Acords:
 Proposar que l’entrevista es gravi el dimecres 7 de març a les 17.30h
 Exposar l’ampli interès per participar. Demanar possibilitat de participar 7
noies i 1 noi.
 Demanar quan s’emetrà el programa per informar la resta de consellers i
conselleres i també a les famílies i centres educatius.
 Caldrà demanar les pertinents autoritzacions de participació dels
progenitors.
Centre d’interès: els consellers fan el retorn del treball i les aportacions fetes
des dels respectius centres educatius. Tot i que a la trobada anterior s’havia
acordat que els consellers de 2n treballarien el mobiliari en l'espai públic, i els
de 1er treballarien els animals es valora certa dificultat per centrar-se només en
aquests dos punts i que quan ho han traslladat a les seves companys han sortit
altres idees.
Es decideix per consens donar llibertat als consellers per si volen fer alguna altra
proposta relacionada amb l'espai públic, diferent de la del tema que havien
escollit inicialment.
De la dinàmica grupal sorgeix la proposta de treballar 5 temes:
1. Skatepark: veure a quines zones de Girona se'n podria fer un, quin barri
té algun solar, quants se'n podrien fer, etc.
2. Persones que viu al carrer: també es mirarà si hi ha espai per habilitar
com un nou equipament similar a La Sopa.
3. Cases d'ocells: és un projecte que vincularia l'assignatura de tecnologia
d'alguns instituts amb la instal·lació de casetes de fusta per als ocells,
penjades als arbres de la ciutat
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4. Més bosses per caques: un parell de noies volen mirar aquest tema, a
veure a quins parcs en falten, etc.
5. Aparcament bicis automàtic: a algunes ciutats ja es fa, les noies que
s'hi han posat miraran quant costen aquests sistemes, com funcionen,
com es financen, etc.
Els consellers s’agrupen per temes de treball en funció del seu interès personal.
S’acorda:
Treballar amb els centres educatius el tema escollit per cada conseller/a.
ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
El dia 26.02.2018 el conseller Diego Alonso i les conselleres Maria Rovira, Carla
Gri, Júlia Mató i Aina Font han participat a la gravació del vídeo “8 dies, 8
mirades” per a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
El vídeo es pot visualitzar a la plana web de l’Ajuntament de Girona:
https://youtu.be/i043DAeIG0I
ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
El dia 07.03.2018 les conselleres Laura Sainz i Flora Bosch van ser entrevistades
pel periodista Jordi Corominas al programa “Soroll Girona” de l’emissora Cadena
Ser Girona en motiu també de la celebració del dia 8 de març, Dia Internacional
de les Dones.
Enllaç:
http://play.cadenaser.com/audio/ser_girona_sorollgirona_20180308_133000_1
40000/
Podreu escoltar l’entrevista a partir del minut 7:05 de la gravació.

4a TROBADA 12.03.2018
Assisteixen a la trobada 16 consellers i conselleres.
•

Es projecte el vídeo que es va gravar per a commemorar el dia 8 de març,
Dia Internacional de les Dones, al que van participar 5 membres del
Consell.

•

Les companyes que van ser entrevistades a la Cadena Ser comenten molt
breument l’experiència.

•

Concurs de logotips. Es fa una ronda d’intervencions entre tots els
consellers i conselleres per veure com evolucionen les propostes de
logotips als diferents centres. Hi ha molta diversitat de situacions entre els
centres. Hi ha centres poc motivats que sembla que no presentaran
propostes mentre que altres han establert diferents estratègies per
motivar la participació o fins i tot condicionar-la. La resposta dels centres
sembla que angoixa als consellers i conselleres que no podran aportar
cap proposta. S’insisteix en la voluntarietat d’aquesta implicació i que ells
no en són responsables. Es recorda que a la propera trobada han de
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portar les propostes, 2 finalistes per cada centre (veure bases concurs
logo i resum de la 3a trobada.)
•

Treball d’aprofundiment dels 4 centres d’interès:
o Excrements de gossos. La Carla Gri i la Maria Pérez han presentat
una proposta sobre la possibilitat de distribuir a diferents punts de
la ciutat una màquina de pagament que dispensi bosses de plàstic
per a la recollida dels excrements dels gossos. Les bosses tindrien
preus molt assequibles. Es podria promocionar la inscripció del
registre de gossos regalant una caixa de bosses quan el ciutadà
inscrigui al gos. Han projectat un document molt interessat que
visualitza la seva proposta.
o Persones sense sostre.
En Diego Alonso ha ampliat la informació sobre les persones del
col·lectiu “sense sostre”. Després d’identificar l’equipament
municipal “La Sopa” va iniciar contactes amb els professionals
d’aquest servei i va anar a fer una entrevista a una tècnica d’allà.
Durant l’entrevista va fer fotografies. També va ampliar la
informació amb recerca a Internet. I proposa ampliar coneixements
amb la lectura d’articles d’interès que ha localitzat.
Per a la presentació de tota aquesta informació ha preparant un
document PowerPoint que ha presentat als seus companys i
companyes. El document ha resultat d’alt interès per a tothom.
o Aparcaments de bicicletes
Les persones que havien d’aprofundir en aquest tema han
manifestat una certa confusió en l’encàrrec, motiu pel qual no han
pogut concretar una proposta.
o Cases-niu d’ocells
o Tampoc s’ha aportat nova informació al respecte.

•

Per tal de continuar treballant amb els temes del centre d’interès d’aquest
curs es du a terme una dinàmica que consisteix en recollir aportacions
dels quatre temes, concretament sobre:
o
o
o
o

què sabem del tema?
quines relacions s’estableixen en aquestes activitats?
on es proposarien les intervencions?
perquè es proposa intervenir?

Acords propera trobada:
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•
•

Ampliar la informació dels temes relacionats amb el centre d’interès,
recollint les aportacions dels companys i companyes dels centres
educatius.
Portar totes les propostes del concurs de logotip.

5a TROBADA 16.04.2018
Re-situació i contextualització:
La 5a Trobada s’inicia fent un recordatori del calendari de Trobades d’ara fins el
juny:
•
•
•

6a. Trobada (14 de maig de 2018)
Acte Institucional de Cloenda (6 de juny 2018). Es recorda que serà un
dimecres i no un dilluns. A les 18 hores a l’Auditori de la Mercè.
Opció Trobada extraordinària d’avaluació i tancament (a mitjans de juny
i pendent de posar data)

Es proposa que la propera Trobada es centri en l’elaboració de conclusions sobre
el treball realitzat durant les trobades d’aquest curs i la preparació de l’acte de
cloenda (i les respectives intervencions del Consell d’Infants i del Consell
d’Adolescents).
Proposta de trobada extraordinària
Es proposa una activitat d’observació als espais públics de la ciutat, a partir dels
temes que s’han treballat a les trobades anteriors: convivència amb animals de
companyia, persones sense llar, patinadores i ciclistes.
Es descarta la proposta perquè l’agenda no ho permet. I s’acorda realitzar
l’activitat d’observació, entrevista i reflexió de forma individual.
S’expliquen els objectius de l’activitat i les diferents pautes d’observació,
entrevista i reflexió per a cadascuna d’elles.
Es creen 4 grups de treball i s’assigna el tema a cadascun d’ells de forma
aleatòria. Els grups valoren la proposta de pauta d’observació, entrevista i
reflexió i fan les seves aportacions. S’aclareixen dubtes.
S’acorda:
• S’enviarà un correu electrònic als diferents grups, on hi constarà un
document adjunt (pauta d’observació) i on s’explicarà l’activitat per tal que
les persones que no han assistit a la Trobada puguin participar a l’activitat.
En el correu es fixarà el termini de presentació.
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Concurs de logos:
Es recullen les propostes que porten en mà els consellers i conselleres. Es
comptabilitzen 13 propostes. Falten 2 propostes d’un centre que no han arribat
perquè la conselleres és de viatge amb el seu centre educatiu.
Es fa recordatori de les bases del concurs. El jurat tècnic es reunirà el 18.04.2018
i escollirà 3 propostes finalistes d’entre les quals, a la 6a Trobada, els conselleres
i conselleres seleccionaran la proposta guanyadora.
Els conselleres i conselleres exposen les dificultats que hi ha hagut en alguns
centres per a presentar propostes, i una certa percepció de poca implicació per
part dels seus companys i companyes. Es proposa reprendre aquesta valoració
en la trobada extraordinària d’avaluació del Consell d’Adolescents del mes de
juny.

6a TROBADA 14.05.2018
A la trobada hi assisteixen 11 consellers i conselleres (+1 suplent): Thiago Pires, Aina
Guo Batlle, Flora Bosc, Laura Sainz, Diego Alonso, Aina Font, Guilherme Rodríguez,
Maria Pérez, Clàudia Márquez, Oriol Soler i Adrián Hidalgo.
Són absència 9 consellers i conselleres: Guim Tonietti, Haytham Abdeslami, Andrea
Quesada, Camil·la Montanyà, Jana Torrentà, Dani Juan, Júlia Mató, Roger Pluma i Aina
Soria.
Excusen l’assistència 3 consellers i conselleres: Aina Jordán, Ariadna Sidera, Carla Gri.
Assisteix com a suplent de la Carla Gri la Laura Vidal.

1.Es procedeix a la selecció de la proposta guanyadora del concurs de logo del
Consell d’Adolescents. El jurat va seleccionar 3 propostes finalistes d’entre les
quals els consellers i conselleres assistents a la trobada han elegit el guanyador.
S’ha efectuat votació individual i secreta de les 3 opcions finalistes:
1. Proposta núm. 1. Autora: Clara Llunell Sans, de 2n d’ESO i alumna del
centre “Montjuic Girona International School”. Vots: 3
2. Proposta núm. 2. Autora: Carla Romero Clà, de 1r d’ESO i alumna de
l’Escola Vedruna. Vots: 1
3. Proposta núm. 3. Autora: Núria Fita Vidal, de 2n ESO i alumna de l’IES
Carles Rahola. Vots: 7.
I ha esdevingut per tant la guanyadora la proposta núm. 3.
2.A continuació s’ha explicat el programa de l’acte de cloenda i s’ha recordat la
data, hora i lloc de l’acte (dimecres, 6 de juny de 2018, al Teatre Municipal de
Girona).
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A través de grups de treball s’han decidit els continguts a presentar i s’ha redactat
el text de la presentació. També s’ha escollit la persona que ho presentarà, amb
la presència de tot el grup de treball. Les activitats a explicar són:
• La participació al dia internacional de les ciutats educadores.
• La participació al dia internacional de les dones:
o Programa de ràdio.
o Vídeo: “8 dies, 8 mirades”.
• Taller UNICEF sobre l’ús de les noves tecnologies.
3.Per a treballar les conclusions dels diferents centres d’interès s’han recuperat
els grups de l’anterior trobada:
•
•
•
•

Grup 1 . PERSONES SENSE LLAR.
Guilherme Rodríguez, l’Aina Font, en Thiago Pires, la Maria Pérez i la Flora
Bosch.
Grup 2. ANIMALS DE COMPANYIA
L’Aina Batlle,
Grup 3. ÚS DE LA BICICLETA
La Laura Sainz i en Diego Alonso
Grup 4. PATINS
Laia Vidal (suplent Carla Gri), la Clàudia Márquez i l’Oriol Soler

Cada grup ha valorat el resultat dels diferents temes i ha prioritzat els continguts,
reflexions i propostes a exposar durant l’acte de cloenda. Per tal que no
s’allarguin les intervencions s’estableix un límit de temps per a cada grup.
I es decideix el portaveu de cada grup de treball.

4.També s’acorda que es durà a terme una trobada EXTRAORDINÀRIA el
dilluns 11 de juny, a la mateixa hora i lloc que la resta de trobades per tal de
fer la valoració del projecte, per gravar un vídeo deixant testimoni de la seva
participació a l’òrgan i per proposar tema de treball per l’any vinent.
ACORDS

•
•
•

Els consellers i conselleres del grup 1. Persones sense llar.
enviaran els textos. Màx. 6 línies cada un.
Els conselleres i conselleres de 2n ESO decidiran entre ells qui
explica l’experiència al Consell d’Adolescents i aquesta persona
escriurà un text i l’enviarà a la Lali.
Trobada Extraordinària el dia 11.06.2018, al Centre Cívic Barri
Vell, a les 17:30 h.

Tots els textos s’han d’enviar com a molt tard el divendres 25 de maig (és
mooolt important respectar aquest termini perquè cal preparar l’acte de
cloenda amb temps).
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7a TROBADA. TROBADA EXTRAORDINÀRIA 11.06.2018
Assisteixen a la trobada: Guim Tonietti, Carla Gri, Maria Pérez, Diego Alonso,
Aina Batlle, Aina Font, Thiago Pires, Adrián Hidalgo, Camil·la Montanyà, Flora
Bosch, Jana Torrentà, Ariadna Sidera, Laura Sainz. (14 consellers/es)
S’inicia la trobada fent la valoració del projecte. Els consellers i conselleres
responen individualment una enquesta de valoració i posteriorment es fa una
valoració global del projecte conjuntament amb tots els membres. La valoració
és molt positiva tot i que es valora que cal millorar la comunicació i el suport a la
seva tasca des dels centres educatius.
A continuació es fan quatre grups que es preparen una gravació en vídeo deixant
testimoni sobre la seva etapa al Consell d’Adolescents. Els vídeos es projectaran
als centres educatius durant els Tallers de Participació per tal de promoure
candidatures a l’elecció de nous consellers i conselleres de 1r d’ESO.
Finalment es berena i es genera un espai informal de relació en el qual els
consellers i conselleres conversen i finalment s’acomiada als de 2n.
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