
I, DONCS QUE ÉS EL M’ESCOLTES?

Enguany celebrem la quarta trobada del M'Escoltes a Girona, com cada any, representada per
més de 300 infants, joves dels quatre caus de Girona; Joan Pons, Pare Claret, Sant Narcís i
Vista Alegre.

Fa 3 anys que a Girona els 4 agrupaments de la ciutat vam iniciar un procés d'acostament,
cohesió i treball conjunt. I d'aquest acostament en va néixer el M'ESCOLTES?

L'objectiu  de reunir-nos tots junts  aquí  és treballar  i  conscienciar-nos sobre aspectes de la
nostra ciutat. Conèixer i aprendre per poder ser persones actives i compromeses amb el territori
en el que fem vida.
La nostra intenció és créixer sent conscients del què ens envolta, per poder ser crítics i alhora
constructius, i per deixar la ciutat millor de com ens l'hem trobat.

Fins al moment hem treballat  i  conegut els 4 rius de la ciutat (2012), la Devesa (2013) i la
mobilitat a la ciutat (2014), i estem molt contents de les coses que hem après, tot i que creiem
que hem de fer grans passos per millorar la situació dels 3 aspectes treballats.

La proposta d'aquest any es basa en veure com utilitzem el carrer. Com és l’espai públic de la
nostra ciutat, volent reivindicar-lo com un espai de joc i aprenentatge. La ciutat i el seu espai
públic, educa! 

De manera que avui, durant tot el dia, hem sortit totes i tots als carrers de la ciutat de Girona
per tal de veure quines condicions té la nostra ciutat i poder-ne reivindicar el seu ús, tot jugant.

Dels més petits als més grans hem pogut gaudir d'aquest dia; primer de tot els i les caps ens
han fet una petita introducció la temàtica del M'escoltes, tot seguit ens hem separat per unitats i
allà hem treballat de diferent manera com utilitzem el carrer. Si el fem servir només per anar
d’un lloc a un altre, si hi juguem, en quines condicions podem fer-ho,... , fins que ens hem tornat
a reunir  totes i  tots a l'hora de dinar.  Per  acabar la  jornada n'hem celebrat  l'èxit  amb una
cercavila i un berenar.

QUINA VISIÓ COL·LECTIVA EN TENIM DE LA NOSTRA CIUTAT I EL SEU ESPAI DE JOC?

Els Castors i les Llúdrigues s’ho han passat molt bé, han vist com estaben les places, opinen
que a algunes estan brutes i els hi faten bancs i arbres. També diuen que al haver-hi carreteres
al costat és perillós jugar a les plaçes, però, per altra banda d’altres són molt xules.

Els Llops i les Daines han pregunatat a la gent del carrer com jugaven abans i  els hi  han
explicat que ho feien amb material natural i jugaven a jocs tradicionals. Creuen que ara estan
massa atents a les tecnologies i que s’hauria de sortir més al carrer.



Els Rangers i les Noies Guia han notat que abusem de la teconologia i que hauriem de donar
un cop d’ull al que tenim al voltant. Descriuen el carrer com al lloc social i de diversió; vius el
joc, no estàs darrera d’una pantalla.

Els Pioners, les Caravel·les i els Trucs, han treballat sobre el civisme i la seva ordenança i han
arribat a la conclusió que Girona és un aparador pels turistes i és poca cosa pel ciutadà.

PER TANT, LA NOSTRA CRIDA CAP A GIRONA ÉS:

-  L’autoresponsabilitat  d’utilitzar  l’espai  públic  (ens  quedem  tancats  a  casa  jugant  a  jocs
d’ordinador i coses d’aquestes).

- La Reivindcació l’ús del carrer com un espai comú. On passen coses i on volem que hi passin
coses (no prohibir-ho tot, sinó gestió del conflicte en cas que n’hi hagi per aprendre a conviure).

- Poder fomentar les infraestructures dedicades al joc, és a dir, no crear infraestructures a nivell
estètic.

- La reivindicació de “la ciutat educadora” que és Girona (que no es veu per enlloc, a part de les
4 petjades que hi ha a terra d’alguns carrers).

-  La utilització del carrer com a eina del joc sense haver tenir material extern ( semblant a la
primera, però sense pilotes, stikers i coses d’aquestes).

-  Poder fomentar el carrer com a lloc social (fer amics, conèixer gent..)

- I, sobretot, poder gaudir de la nostra ciutat i de tot l’espai que tenim, jugant, perquè recordeu
que els homes no deixen de jugar perquè es fan grans, sinó que es fan grans perquè deixen de
jugar (O. Wendell Holmes).

IV M'Escoltes? - Els caus de Girona al carrer!

AEiG Joan Pons, AEiG Pare Claret, AEiG Sant Narcís i AEiG Vista Alegre
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