
 

 

Desde o Concello de Ourense estamos a traballar para facer que a nosa cidade sexa 

mellor para todas e todos, e na que os nenos, nenas e adolescentes teñan maior  

protagonismo.  

Para isto é fundamental consultar e escoitar as opinións dos/as menores de idade, tal 

e como estamos a ter en conta na nosa metodoloxía de traballo, pero tamén é 

importante facer o propio co resto da cidadanía. 

Por esta razón, consideramos fundamental a implicación de todas as asociacións, 

entidades e colectivos da cidade, na elaboración deste 1º Plan de Infancia e 

Adolescencia da cidade.  

 

Que é Que é Que é Que é o Plan de infancia e adolescenciao Plan de infancia e adolescenciao Plan de infancia e adolescenciao Plan de infancia e adolescencia???? 

É un documento que define as áreas, obxectivos e actuacións prioritarias que 

marcarán as políticas municipais en materia de infancia e adolescencia nos próximos 

anos, co que a administración se compromete a cumprir e defender os dereitos da 

infancia, dando oportunidade a que os/as nenos/as participen das decisións 

importantes e así construírmos unha cidade mellor para todos/as.    

    

    



Que áreas integran este plQue áreas integran este plQue áreas integran este plQue áreas integran este plan de infancia e adolescencian de infancia e adolescencian de infancia e adolescencian de infancia e adolescenciaaaa???? 

• Ocio, cultura e tempo libre 

• Educación 

• Igualdade 

• Medio ambiente e Urbanismo 

• Saúde e Actividade Física 

• Benestar social e Familia 

• Participación e Cooperación 

 

Que se lle pide ás asociacións, colectivos e axentes sociais da Que se lle pide ás asociacións, colectivos e axentes sociais da Que se lle pide ás asociacións, colectivos e axentes sociais da Que se lle pide ás asociacións, colectivos e axentes sociais da 
cidadcidadcidadcidade?e?e?e? 

• Que cubran o cuestionario específico para entidades dispoñible na web municipal  

www.ourense.gal 

• Que difundan esta iniciativa entre os seus asociados e asociadas para que 

cubran os cuestionarios dispoñibles para nenos e adultos na mesma web municipal. 

• Que acheguen suxestións na conta de correo ourenseamigadainfancia@gmail.com 

• Que se inscriban e participen na xornada de traballo con asociacións e colectivos 

que terá lugar o próximo día 30, no Centro Cívico da Ponte. 

 

En que consiste a xornada de traballo con asociacións e colectivos?En que consiste a xornada de traballo con asociacións e colectivos?En que consiste a xornada de traballo con asociacións e colectivos?En que consiste a xornada de traballo con asociacións e colectivos? 

Trátase dun foro de participación aberto e plural, pensado para completar o 

diagnóstico realizado e recoller novas propostas de actuación de todas aquelas 

entidades que queiran facer achegas de cara á mellora da situación da infancia e 

adolescencia da cidade. 

 

Programa: 

10:00 Inauguración 

10:30 Presentación do traballo realizado e metodoloxía para a xornada 

11:00 Composición e debate nos grupos de traballo  

12:00 Descanso 

12:15 Presentación das conclusións en gran grupo 

13:00 Debate das propostas 

13:30 Despedida 


