Pazo da Cultura. Pontevedra, 19 de juny de 2013

I Xuntanza de Xóvenes pola Sostibilidade e a Paisaxe
Dimarts 18 de juliol la delegació catalana, formada
per en Marc Sare de Arbós l’Institut Josep Pla de
Barcelona, Maria Pla del Col·legi Pare Coll de Vic,
Guillem Arbós de l’Institut Olorda de Sant Feliu de
Llobregat, Tamara Gimeno de l’Institut F.X. Lluch i
Rafecas de Vilanova i la Geltrú, Xavier Llaurador
de l’Institut Deltebre de Deltebre, Empar Sala
professora de l’Institut Olorda de Sant Feliu de
Llobregat i Marta Vilar tècnica del programa
Agenda 21 Escolar de Barcelona, va trobar-se ben
puntualment a la T1 de l’aeroport de Barcelona
amb les maletes carregades de les experiències
dels centres, productes típics dels diferents municipis, objectes per intercanviar i molts
nervis per saber què els esperaria a l’arribar.

A la tarda, després d’haver visitat Vigo a bord
d’alguns autobusos urbans, vam arribar a la
Residència Príncipe Felipe on ens allotjaríem la
major part de delegacions i vam visitar el centre
de Pontevedra. Abans d’anar a dormir i
descansar per estar preparats per l’endemà que
seria el dia oficial de la trobada, vam fer una
activitat de coneixença entre les delegacions de
La Rioja, Vitòria, Albacete i Catalunya.

Dimecres 19 de juny vam arribar al Pazo da Cultura, el centre on es duria a terme la I
Xuntanza de Xóvenes pola Sostibilidade e a Paisaxe. La trobada, amb molts centres
gallecs, però també d’altres comunitats, tenia l’objectiu de generar un espai de trobada, per
intercanviar experiències vives i sentides.
Abans de la benvinguda vam
acreditar-nos i començar a
preparar
l’espai
interactiu
mentre
esperàvem
que
arribessin tots els participants.
La benvinguda va servir per
conèixer
les
delegacions
presents a l’esdeveniment:
Catalunya, La Rioja, Albacete,
País Basc, Canàries i Galícia i
encoratjar els joves a aprofitar
la jornada per intercanviar i
conèixer d’altres joves.

Ha estat molt interessant, hi havia molta gent de
molts llocs i hem tingut l’oportunitat perfecta per
conèixer molta gent, aprendre noves coses i
agafar noves idees i iniciatives per al nostre
institut. Els tallers van ser molt interessants i
m’ha agradat molt exposar les experiències del
meu poble i el meu centre. Hagués estat molt bé
poder exposar les problemàtiques territorials i
que cadascú aportés idees per solucionar-les.
Xavier Llauradó (Deltebre).

A la primera sessió cada delegat va participar
en un seminari temàtic: la Maria sobre aigua i
biodiversitat, el Xavier sobre territori, espais
naturals i mobilitat, el Guillem sobre energia i
canvi climàtic i la Tamara sobre residus i
contaminació. Tots van diagnosticar alguns
reptes relacionats amb la temàtica que
havien escollit i van fer propostes d’accions
per cada un dels reptes.

Mentrestant, en Marc, que participava a l’equip
de comunicació va elaborar un article que es va
publicar al web de l’esdeveniment. El professorat
també va tenir el seu espai d’intercanvi
d’experiències. En aquest moment es va
presentar la proposta que fa l’IES Concepción
Arenal del Ferrol sobre com introduir les
temàtiques del projecte Tinguem Cura del
Planeta en el currículum del centre en un cas
aplicat a la setmana entorn l’aigua i el projecte
sobre eficiències energètica de la Universitat
Laboral d’Orense.
Ha estat una experiència molt bona, perquè amb un dia
hem pogut compartir i aprendre les nostres
experiències. L’activitat que més m’ha agradat ha estat
la dels seminaris temàtics perquè vam compartir
problemes i solucions de cada localitat, i a més hi havia
idees molt interessants. L’exposició d’experiències sobre
els centres educatius també em va agradar però hagués
estat més interessant si hi hagués hagut més
exposicions a cada aula. A la tarda va ser divertit veure
els projectes, balls, menjars, activitats tradicionals de
cada localitat i la clausura on vam poder veure tota la
feina que havíem fet nosaltres a les aules i l’equip de
comunicació. Maria Pla (Vic).

El que vaig trobar més interessant va ser
conèixer gent, ja que podia avaluar les seves
idees i cultures i iniciar relacions de caràcter
social. A l’estar present a l’equip de
comunicació vaig poder veure l’entusiasme i
motivació dels meus companys a cadascun
dels seminaris escollits. Per mi aquesta
Xuntanza ha estat lúdica i productiva. A les
exposicions de centres va faltar una interès i
motivació per part dels oients. Marc Sare
(Barcelona).

A la segona sessió del matí en Xavier i
la Maria van exposar les experiències
dels seus centres en el projecte
Tinguem Cura del Planeta i el procés
que han seguit fins a arribar a poder
participar a la Trobada Gallega. La
resta de delegats van ser oients en
altres aules on altres delegacions
exposaven les experiències dels seus
processos i van fer aportacions per
resoldre les problemàtiques locals.

Després de dinar va començar l’espai interactiu on
cada delegació va fer una exposició dels treballs
realitzats als centres educatius, va proposar tallers,
va mostrar danses tradicionals, va deixar tastar
productes locals... En el mateix espai es va aprofitar
per dur a terme un mercat d’intercanvi on cada
participant va poder intercanviar un objecte que
havia dut de casa per un altre. Alguns dels
participants van aprofitar per veure quin era el
màxim de vegades que podien intercanviar un objecte.

A les 5 vam poder gaudir d’una obra de teatre protagonitzada per l’alumnat d’un centre de
l’Agenda 21 Escolar de Galícia i titulada Universos Paralelos composta per diferents
esquetxos crítics amb la societat actual pensats per reflexionar.
Finalment i per concloure la
jornada ens vam reunir altre cop
a l’auditori on es van exposar
les conclusions de l’alumnat de
primària, del de secundària i de
l’equip de comunicació. Una
vegada a l’alberg l’alumnat de
les diferents delegacions va fer
alguns jocs per concloure la
jornada.

Aquesta primera trobada ha estat una experiència inoblidable. Em
sento molt contenta d’haver pogut assistir-hi ja que he conegut a
gent increïble amb moltes ganes d’aprendre i amb moltes idees
per compartir. Respecte el seminari temàtic, va ser una bona
forma de compartir experiències i conèixer-ne de noves. Entre tots
vam veure que la majoria de problemes que tenim a Catalunya
també els podem trobar a la resta d’Espanya i que amb petites
aportacions de tots i totes podem construir grans projectes
ambientals. Finalment a l’acte de clausura vam exposar les
accions per aplicar posteriorment als nostres centres i intentar
posar remei als problemes més comuns. Tamara Gimeno
(Vilanova i la Geltrú).

