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Acords Plenari del Consell dels Infants de Badalona

Aquest és el resum amb els acords del Plenari del Consell dels Infants de Badalona
(CIB) que es va fer el dijous 12 de novembre, telemàticament, en dos horaris de 12 a
13.15 h i de 17.30 a 18.45 h
(acords i informacions plantejades a les dues sessions, resum 2 en 1 ;- ) 

Hi  ha participat pràcticament tots els nois i  noies representants dels centres que
formen part del CIB. A l'inici de les dues sessions vam tenir alguns problemes de
connexió  i  funcionament,  però  poc  a  poc  es  van  posar  en  marxa  sense  més
entrebancs.

Amanda Feria, regidora de Cultura, Educació i Joventut, va felicitar pel matí a tots
els nois i noies representants, als seus companys/es, als mestres i educadors/es, als
centres i a les famílies pel fet de participar activament en el CIB. Va expressar el seu
compromís i el del govern de l'Ajuntament en la defensa i vivència dels drets del
infants i, en concret, el de la participació dels infants com a ciutadans de ple dret per
a que la seva veu i la seva mirada siguin presents arreu i també a l'ajuntament per
seguir millorant la ciutat.  Va informar de com les festes de nadal i  en concret la
cavalcada havien  de canviar  de  forma i  va  demanar  a tots  els  nois  i  noies que
volguessin, que pensessin i fessin arribar al CIB idees i propostes de com podria
celebrar-se tenint en compte les mesures de prevenció per la Covid 19. Donat que
es va convocar  un ple  extraordinari,  a  la  tarda José Manuel  López,  coordinador
d'Educació va excusar a la regidora i va expressar el que ella havia comunicat pel
matí. 

En Jordi Arnal, secretari tècnic del CIB va informar que aquest curs hi ha 34 centres
amb representants i 4 centres vinculats, que fan un total de 38 centres. Mirem la
gràfica amb l'evolució de centres des del 2004 i el plànol de centres del CIB 20-21.
Celebrem la incorporació de l'escola Baldiri Reixac, de l'Institut escola Baldomer Solà
i de la Fundació Germina. També celebrem que l'escola M.D. de l'Assumpció celebra
el  seu  50è  aniversari.  Comentem  que  el  CIB  ha  de  seguir  creixent  amb  la
incorporació de tots els centres escolars i socioeducatius de la ciutat, perquè aquest
és un dels drets que tenen tots el infants i un dels objectius del projecte.

Podeu veure la presentació ppt del Plenari: 
http://consellinfantsbadalona.cat/documents/documents-del-cib/actes-de-reunions/ 
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1. Benvinguda. 

-  Com hem viscut i estem vivim la situació provocada per la Covid 19?
Hem comentem com ha anat tot plegat, com va ara i com esperem que vagi
ben aviat. Tornem a felicitar a tots els mestres i educadors/es pel treball que
fan per ajudar-nos a seguir aprenent.

-  Què vol dir participar? Parlem del Consell i de les funcions dels nois i
noies representants. Veiem el  vídeo Construint ciutat, construint ciutadania:
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/consells_infantils.
mp4. Estaria be que aquest vídeo es vegi i  es comenti a tots els grups que
tenen representats al CIB. Quan es passi a recollir els murals s'entregarà un
carnet i  una xapa del CIB per a cada representant, un diploma conforme el
centre forma part  del CIB per poder-lo exposar a l'entrada de cada centre i
cartells de les diferents activitats que estem difonent o fent. 

Acordem el calendari de trobades següent:

- 20 de gener, Trobada del CIB, 17.30 h CC La Salut
- 10 de març, Trobada del CIB, 17.30 h, CC La Salut
- 5 de maig, Trobada del CIB, 17.30 h, CC El Carme
- 2 de juny, Plenari del CIB, 17.30 h, Museu 
Les trobades del CIB que no es puguin fer presencialment a les 17.30 h, es 
faran telemàticament en 2 horaris, 12 h i 1730 h.

2. Acordem el Pla d'acció del CIB i l'organització del curs 2020-21. 

-  Situació de la reforma dels espais de joc de la ciutat i de la resposta a
l'Informe de propostes del CIB. Mirem les fotos dels espais renovats o nous,
incloses a la presentació ppt. Si observem coses a millorar en aquests o en
altres les hem de comunicar al correu del CIB per a que arribin també al Servei
d'Espais Públics de l'Ajuntament.

-  El canvi climàtic, com volem seguir treballant aquest tema de gener a
maig? Tomàs Molina ens felicita amb un  vídeo  per seguir treballant el tema
aquest curs. A partir de gener en tornarem a parlar amb el suport també de
l'equip  de  l'Escola  de  Natura.  Podeu  trobar  el  vídeo  aquí:
http://consellinfantsbadalona.cat/documents/emergencia-climatica/

- El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
(CNIAC).  La  Paula,  l'Anna  i  l'Ingrid,  representants  del  CIB  al  CNIAC  ens
expliquen que és el CIB i el treball que estan fent a diferents comissions. Mirem
aquest vídeo que han preparat ells mateixes. Parlem també del Manifest dels
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Drets dels Infants i els Adolescents que han fet nois i nois del CNIAC a partir de
les aportacions rebudes també dels diferents consell territorials. Nota: Podem
veure  el  vídeo de la  lectura del  Manifest  que elles  tres  han autoeditat  per
comunicar  el  Manifest  a  tothom:
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/manifest-
CNIACCIB-2020.mp4 .  A  la  propera  trobada  del  CIB  les  podrem  felicitar
personalment. Parlem també del projecte WHY? mirant la pintura que Carme
Solé Vendrell va cedir al CIB i ha anat passant fins ara per tots els centres

Per saber què és i com funciona el CNIAC també es pot veure aquest  vídeo
(darrer document):  http://consellinfantsbadalona.cat/documents/documents-del-
cniac/

-  El CIB i  la  Taula d'Infància i  Adolescència de Badalona (TIAB).  Silvia

Navarro, secretària Tècnica de la TIAB, ens explica què és la TIAB i expressa

la importància que la veu de les nenes i els nens també hi sigui present. Per

això ens convida al CIB a participar al Foro "Més que mai temps d'aliances per

acompanyar i garantir drets" que es farà el dijous 3 de desembre, a les 17.30 h,

en format telemàtic. Ens proposa que representants del CIB al CNIAC puguin

presentar el Manifest dels Drets dels Infants, i acordem que si.
- El CIB, el Gran Recapte i la Marató de Tv3 per la Covid 19. Des de que el
CIB va treballar el tema de l'Atenció a les persones en situació de pobresa s'ha
participat en la difusió del Gran Recapte. Com per a la Marató de Tv3, en la
qual hi participen moltes centres i entitats de la ciutat i que aquest any any se
centre en la recerca per a la prevenció de la Covid, s'han preparat 2 cartells.
Mirem  també  el  vídeo amb  la  cançó  de  la  Marató  d'aquest  any:
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/VIDEO-ESPOT-
LA-MARAT%C3%93-2020.mp4

- La carta del CIB als reis d'Orient i la celebració del DENIP. Recordem que
caldrà  pensar  quines  coses  volem  demanar  aquest  any  als  reis  d'Orient,
rebrem  un  correu  en  aquest  sentit,  i  que  popdrem  participar  també  en  el
DENIP, al gener. 

- El blog del CIB. Recordem que al blog publiquem notícies referents a tot allò
que fa el CIB i també de les activitats que es fan a les escoles i als centres
socioeducatius que poden interessar a tothom. Només cal enviar un text breu i
una imatge que l'expliqui al correu del CIB consellinfants@badalona.cat
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3. El Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre).

-  Parlem  sobre  els  Drets  dels  Infants.  Com  ho  estem  treballant  o
treballarem a cada centre? Mirem el vídeo de la cançó dels Drets del Infants:
http://consellinfantsbadalona.cat/drets-dels-infants/ 
(penúltim  document),  i  les  diapositives  de  la  presentació.  Recordem  que
dimecres 18 es passarà per tots els centres a recollir els murals que aquest any
poden ser sobre alguns dels drets o be sobre alguna persona o entitat, d'arreu
del món que hagi destacat en la defensa dels Drets del Infants.

- Organització de l'activitat del 19 de novembre, de 18 a 19 h, a la Plaça de
la Vila (lectura del Manifest del CNIAC & CIB i murals del CIB sobre els Drets
dels Infants). Per prevenció per a la Covid, finalment no es podrà convocar un
acte públic, però si que a la Pl. de la Vila es podrà veure el vídeo que han fet la
la Paula, l'Anna i l'Ingrid, i es podran exposar tots els murals, dj al vespre i dv
de 10 a 20 h.

Des  de  la  Fundació  Ateneu  Sant  Roc  ens  informen  i  conviden  a  visitar
l'exposició "Veus d'arpillera pels drets del Infants", moltes felicitats per aquesta
iniciativa,  imperdible!  Més  informació:
https://www.fundacioateneusantroc.org/es/dretsdelsinfants/

4. Informacions.

-  La preparació de les Festes de nadal  i  la  cavalcada de Reis.  Idees i
propostes. La regidora va informar de com les festes de nadal i en concret la
cavalcada havien de canviar de forma i va demanar a tots els nois i noies que
volguessin,  que pensessin i  fessin  arribar  al  CIB idees i  propostes  de com
podria celebrar-se tenint en compte les mesures de prevenció per la Covid 19.

- Activitats de ciutat. S'informa de la Mobilona 2020 en la que hi han participat
vuit escoles i que s'ha creat la cançó del Camí Amic. Mirem el videoclip: http://
consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/video-CAMI-AMIC.mp4

Ens acomiadem fins a la trobada del 20 de gener i ens desitgem un bon dia
dels Drets dels infants, avui, sempre, a Badalona i arreu del món.

Properes Trobades i Plenaris del CIB: Altres activitats i dates d’interès:
- 20 de gener, Trobada del CIB, CC La Salut
- 10 de març, Trobada del CIB, CC La Salut
- 5 de maig, Trobada del CIB, CC El Carme
- 2 de juny, Plenari del CIB, Museu

- 19 de novembre, acte del Dia dels Drets dels 
Infants, Plaça de la Vila, 18 h
- 20 de novembre Dia dels Drets del Infants.
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