Cultura, Educació i Joventut
Servei d’Educació

Acords i resum de la Trobada del CIB 14-10-20
(contingut del correu enviat el dv 16 d’octubre)
Aquest és el resum amb els acords de la Trobada del CIB de dc 14. Ara cal llegir-ho i
comentar-ho amb els vostres representants i ells amb la resta de companys de grup, nivell,
cicle (cada centre com ho consideri) per tal d'acordar i programar les accions amb les quals
voleu participar més directament.
Qui no ho hagi fet encara, envieu-nos al més aviat possible sisplau un correu amb el nom
dels vostres representants, les autoritzacions familiars i el full de dades del centre.

Ordre del dia i acords de la Trobada:
1. Benvinguda.
- Ens presentem i celebrem la incorporació al CIB del nous representants i, especialmnet als
de l'escola Baldiri Reixac, de l'Institut escola Baldomer Solà, de la Fundació Germina, també
la reincorporació de l'Institut escola Sant Jordi. S'informa que quatre escoles han expressat
que, per diferents motius vinculats a l'organització del centre i a l'atenció a la Covid 19,
aquest any no han pogut organitzar la representació dels seus alumnes al CIB i que no hi
participaran. Es parla d'això i es proposa que es mantinguin vinculades al CIB per a que
rebin la informació, puguin participar si volen en les activitats que es programin i si poden
elegeixin representants al gener o a la primavera, i si no, a partir de setembre, si és el cas.
Els hi comunicarem això des de la secretaria del CIB. Si a tothom li sembles be, el CIB
estaria format aquest curs per nenes i nens representants de 34 centres, que més les 4
escoles vinculades, farien un total de 38 centres.
- Entre les dues sessions (12 i 17.30 h) hi han participat representants de quasi be tots els
centres. Hem comprovat que totes i tots han estat elegits democràticament, Molt be!
Mirarem de trobar una altra plataforma per fer les reunions telemàtiques, avui hi ha hagut
alguna fallada.
Com hem viscut i estem vivim la situació provocada per la Covid 19?
-Totes les nenes i nens representants valoren moltíssim l'esforç i el bon treball dels seus
mestres i educadors/es abans de l'estiu, durant l'estiu i en l'inici d'aquest curs per facilitar
l'acollida i l'aprenentatge de tots els nenes i nenes. I dels equips directius de cada centre
també, cosa que s'expressa amb un fort aplaudiment del CIB per a tothom!
Parlem del Consell i de les funcions dels nois i noies representants.
- Al blog del CIB http://consellinfantsbadalona.cat/ hi ha informació del que és el CIB i de les
activitats que s'han anat fent aquestes darrers anys.
- Cal que tots els centres facin arribar el full de dades i les autoritzacions familiars.
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2. Comencem a pensar i a preparar el Plenari del 12 de novembre i les activitats
d'aquest curs.
- Calendari de Trobades i Plenaris del CIB: Plenari dijous 12 de desembre (17.30 h, al
Teatre Margarida Xirgu); Trobades dc 20 de gener, dc 10 de març, dc 5 de maig i Plenari dc
2 de juny, sempre a les 17.30 h.
Al Plenari del 12 de desembre hi participarà Amanda Feria, la regidora de Cultura, Educació
i Joventut, i potser també l'alcalde. Està previst que es faci amb totes les mesures de
seguretat. Si per la Covid no es pugues fer presencial es faria telemàticament, en dos
horaris (12 h i 17.30 h). A primers de novembre s'enviarà la convocatòria. Al Plenari
s'entregarà a cada representant el carnet i la xapa del CIB. També una T casual per a cada
família, com a suport pels desplaçaments dels representants. I alguna cosa més...
- Espais de joc. Al Plenari es mostraran imatges dels espais de joc reformats o creats l'any
2020 i es podrà valorar fins a quin punt s'han tingut en compte les idees i propostes de
l'Informe del CIB presentat al govern el 30 de maig de 2018.
- El canvi climàtic. per acord del Plenari de juny, el CIB continuarà treballant aquest tema
aquest curs, des de gener fins al maig. A la Trobada de gener en parlarem i es faran
propostes d'activitats que es podran fer a cada centre, cada un les que vegi oportunes, i com
a CIB. Podrem comptar amb l'equip de l'Escola de Natura i, segurament amb Tomàs Molina
per seguir fent xerrades abans que el CIB elabori l'Informe que es presentarà al govern de
l'Ajuntament al Plenari de juny.
- El CIB i la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB). A la TIAB https://tiabbadalona.cat/ hi participen moltes escoles, centres socioeducatius, entitats, xarxes i serveis
que treballen per i amb la infància i l'adolescència. El CIB també en forma part. Estarem
atents a les reunions i activitats que promogui la TIAB i l'informarem sempre de les activitats
que fa el CIB, així afavorim que la veu de les nenes i dels nens de tota la ciutat es tingui en
compte.
- El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). Al
CNIAC https://pdia.blog.gencat.cat/ hi participen nois i nois representants de quasi be tots
els Consell d'Infants de Catalunya. La Paula, l'Anna, la Ingrid i la Laia formen l'equip de
representants del CIB al CNIAC. La Ingrid ha informat que el CNIAC donarà un premi a una
persona o entitat que ha treballat pels infants i els adolescents aquest 2020. Estan pensant
quin tipus d'objecte o de regal se li podria donar. Si algú té una idea que envii un correu a
consellinfant@badalona.cat. Nois i nois del CNIAC redacten també el Manifest del CNIAC
del Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre), amb les propostes que han rebut. Quan el
tinguin acabat el faran arribar a tots els consells.
- El CIB participa en la difusió del Gran Recapte i de la Marató de Tv3 que aquest any és
per la Covid 19. Al desembre també es redacta la Carta del CIB als Reis d'Orient, que segur
seguiran venint.
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- El blog del CIB. Al blog http://consellinfantsbadalona.cat/ hi ha notícies i documents que
informen del que és i del que fa el CIB. També es publiquen les noticies de les coses
interessants que es fan a cada centre. Només cal enviar un correu al CIB amb un text breu,
una imatge i un enllaç per tenir més informació.
3. El Dia dels Drets dels Infants a Badalona.
- El 20 de novembre se celebra el 61è aniversari de la Declaració de l'ONU sobre els Drets
dels Infants. S'acorda que a cada centre es parli i treballi sobre els Drets dels Infants.
- Al blog del CIB hi ha diferents materials informatius, vídeos i propostes que es van
actualitzant. Si coneixeu alguna cosa ens ho comuniqueu i l'afegirem. Enllaç:
http://consellinfantsbadalona.cat/drets-dels-infants/
- El dijous 19 de novembre, a les 18 h, a la Pl. de la Vila es podrà fer l'acte del CIB amb la
lectura del Manifest del CNIAC i del CIB sobre els Drets dels Infants i la Mostra de murals
sobre els Drets dels Infants fets pels centres del CIB, un per grup (mida cartolina
preferentment). El mural podrà ser sobre un dels drets o be sobre alguna persona o entitat
que hagi destacat en la defensa dels drets dels Infants, per exemple: Malala Yousafzai,
Francesco Tonucci, Jordi Cots, Eglantyne Jebb, Lourdes Gaitan, Janusz Korczak, Quino,
Save the Children, Pallassos sense fronteres,...Podeu investigar i segur que en trobareu
d'altres...Aquests murals podran estar exposats a la Pl de la Vila també durant tot el dia 20,
juntament amb una pancarta penjada al balcó de l'Ajuntament. Caldrà entregar els murals el
dijous 12 de novembre, al Plenari, o be el mateix dia 19 de novembre.
- La Marian, representant de la Fundació Ateneu Sant Roc ens informa que el divendres 20
de novembre, a la tarda, inauguren una exposició d'arpilleres sobres els Drets dels Infants, i
convida al CIB a que també hi participi, molt be!
4. Informacions.
- Camí Amic. En el marc de la Mobilna 2020 s'ha estrenat la cançó Camí Amic, creada per
la cia Paula y Javier d'Angelo amb la col·laboració de la Comissió del Pla de Seguretat i
Educació viària de Badalona, de l'equip d'Educació viària de la Guàrdia Urbana i del Servei
d'Educació de l'Ajuntament de Badalona.
Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=jsoIopUXAH4
- El circ Raluy ha tornat a Badalona, a la Pl Josep Tarradellas, davant del Palau Municipal
d'Esports.
- El dia 17 d'octubre s'inicia el CINC, mireu el programa adjunt amb totes les pel.lis que es
projectaran.
Badalona, 15 d’octubre de 2020
Consell dels Infants de Badalona
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