
Presentació del
model tramvia i

taula rodona

SALA TORIN

14 de desembre de 10h a 14h

Anouar Tayebi _Coordinador Autonòmic de Catalunya de la

Fundació Cepaim. 

Sílvia Casellas_ Cap de  Servei. Servei d’Atenció a la Infància i a

l’Adolescència. Serveis Territorials de Girona

Imma Muñoz _Regidora d'Acció social i Cooperació, Igualtat de

Gènere, Coordinació de Barris, Transparència i Participació de 

 l'Ajuntament d'Olot

Jesús Fernández de Sevilla _Tècnic de l'àrea d'intervenció amb

Joves i Famílies de la Fundació Cepaim

Ariadna Solanas _Tècnica de projecte Convivint de la Fundació

Cepaim 

Redouan Lfargali _Jove participant en el pilotatge de la

metodologia Tramvia

Maite Marcó _Coordinadora d'Àmbit Relacions familiars

Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

Karim Sabni _portaveu de Girona Acull

Laia Costa _Activista jurídica. Membre de la Xarxa Autònoma

d'Acollida de Joves que migren sols de la Garrotxa

Paula Costa _ Jurista - Servei Atenció als Immigrants. Càritas

Diocesana de Girona

10h-10,30h Presentació de la jornada

10,30h- 11,30h Presentació Metodologia Tramvia

12h-13,40h Taula rodona sobre la perspectiva comunitària en 

l' acompanyament dels/les joves a la vida adulta.

13,40h-14h Tancament de la jornada
Raul Martínez Ibars _Sotsdirector de la Fundació Cepaim

11:30h a 12:00h Pausa-café

Perspectiva comunitària i joves



Ruleta
participativa

EL FIRAL D'OLOT

14 de desembre de 16h a 19h

 Sensibilitzar a la població sobre la realitat

existent dels joves de La Garrotxa

Proporcionar eines per a la reflexió crítica dels

valors i les cultures existents

Apropar a la població olotina als joves i les joves

del territori i les seves realitats.

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT

JOC DE LA RULETA

DESENVOLUPAMENT  DE L'ACTIVITAT

Amb el suport d'una ruleta de grans dimensions on

s'hi veuràn reflectides diverses dimensions socials i

comunitàries del joves i targetes informatives, la

ciutadanía podrà generar debat i converses amb els

joves participants i dinamitzadors de l'activitat.

Conjuntament es construirà un mural participatiu

que convidi a la reflexió conjunta sobre els diferents

prejudicis i afavoreixi una mirada positiva envers els

joves del nostre territori.


