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Informe del CIB sobre la diversitat funcional de les persones
1. Presentació
L’atenció a la diversitat funcional de les persones és el tema que van acordar
treballar el curs 2015-16, les quinze escoles i centres socioeducatius que formaven
part del Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB). Són aquests centres: Antoni
Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Fundació Carles Blanch - Centre Sant
Jaume, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Jesús Maria, Jungfrau, López
Torrejón, Llorens Artigas, M. D. de l'Assumpció, Margarida Xirgu, Planas i Casals,
Progrés.
En una primera Trobada de representants del CIB del curs 2015.-16 (14 d’octubre)
totes i tots els representants vam proposar diferents temes i després es va fer una
consulta en tots els centres. En el primer Plenari del CIB (11 de novembre) es va
acordar, entre altres possibles i per majoria amplia, que el tema central de treball fos
el de la diversitat funcional de les persones.
En una nova Trobada de representants del CIB (27 de gener) es va fer una
presentació del tema per part de dues tècniques de Serveis Socials de l’Ajuntament,
vam dialogar sobre els drets de les persones i sobre el concepte de la inclusió que
vol dir que tothom té dret a viure i participar encara que necessiti uns suports segons
quina sigui la seva diversitat funcional. Posteriorment es va facilitar a tots els centres
el document Som diferents i som iguals que es pot consultar en el blog del CIB a
Documents (Altres).
A la Trobada següent del CIB (9 de març) va venir el president de la Plataforma
Deixem de ser invisibles que ens va parlar dels drets i de les vivències de les
persones amb diversitat funcional. Ens va explicar els motius de la moció que es va
presentar i aprovar en un Ple de l’Ajuntament (23 de febrer) referent a que hem de
parlar i escriure de la diversitat funcional de les persones i no de la discapacitat, la
disminució o d’altres maneres que a vegades la gent fa servir.
Des del mes de febrer els nois i noies de cada centre hem treballat el tema, en
diferents nivells, i hem fet moltes activitats. En una nova Trobada de representants (4
de maig) i en el Plenari de final de curs (25 de maig) varem compartir-ho tot i es va
començar a fer aquest Informe.
En una carpeta adjunta a aquest document hi ha informació de les activitats fetes en
els centres, del que hem après, amb aportacions sobre el nostre compromís i també
propostes i demandes a les nostres famílies i a la ciutadania, a les escoles de la
ciutat, a les entitats, a les empreses, a l’Ajuntament, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern d’Espanya, a la Unió Europea i a les Nacions Unides.
En aquest informe destaquem les propostes que fem al govern de l’Ajuntament de
Badalona. Esperem que aquestes propostes i les demandes que fem siguin útils,
que serveixin per millorar l’atenció a la diversitat funcional de les persones i que
ajudin a eliminar les causes que provoquen la desigualtat i l’exclusió social, en
relació a aquesta situació, a Badalona i a tot el món.
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2. Propostes i demandes del CIB a l’Ajuntament sobre la diversitat funcional de
les persones.
- Que hi hagi escales mecàniques a determinats carrers del barri de La Salut.
- Que demani a les comunitats de veïns que adaptin els accessos.
- Que s’acabin de posar rampes a totes les voreres de Badalona i arreglin les que
estiguin en mal estat.
- Que els accessos als edificis, botigues, parcs... tinguin en compte que no han de
suposar una barrera sinó tot el contrari.
- Que s’ampliïn les voreres estretes i mantinguin els carres en bon estat.
- Que s’eliminin totes les barreres arquitectòniques que avui dia encara existeixen a
la ciutat.
- Que s’eliminin les paraules de les senyalitzacions tipus, pàrquing de minusvàlids,
que ressalten les parts negatives d’una persona i poden ser ofensives.
- Que hi hagi rètols de text i sistemes d’emergència lluminosos per a la gent que no
sent bé.
- Que hi hagi semàfors adaptats per a persones amb diversitat funcional auditiva.
- Que hi hagi sistema Braille en tots aquells llocs públics on la gent accedeix.
- Que recapti diners per a que hi hagi materials per a les persones amb diversitat
funcional visual que els necessitin.
- Que s’adapti la ciutat per a les persones amb diversitat funcional visual.
- Que els Poliesportius tinguin material d’esports adaptat.
- Que tots els nens i les nenes amb diversitat funcional tinguin, a la seva escola, els
mestres, els aparells i les coses que necessiten.
- Que hi hagi beques per a l’atenció a la diversitat funcional dels escolars
- Que continuí ajudant i que ens informi de què podem fer nosaltres.
- Que Badalona sigui una ciutat adaptada.
Esperem que les propostes i demandes que fem siguin útils, que serveixin per
millorar l’atenció a la diversitat funcional de les persones i ajudin a eliminar les
causes que provoquen la desigualtat i l’exclusió social, en relació a aquest tema, a
Badalona i a tot el món.
Volem fer arribar aquest Informe al Consell Escolar Municipal, al Consell de Ciutat, a
la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona, als grups municipals i al Govern de
l’Ajuntament de Badalona. De tots voldríem rebre una valoració i una resposta.
Badalona, 16 de novembre de 2016
Escoles i centres socioeducatius del CIB curs 2016-17:
Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Can Barriga, Casal dels Infants
ASB, Centre Obert Llefià-ISOM, Esplai Bon-Vent, Fundació Ateneu S. Roc, Fundació
Carles Blanch-Centre San Jaume, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Jesús
Maria, Jungfrau, Les Ciències, Lola Anglada, López Torrejón, Llevant, Llibertat,
Llorens Artigas, M. D. de l’Assumpció, Margarida Xirgu, Planas i Casals, Progrés,
Rafael Alberti, Salvador Espriu i S. Trinitat.
Consell_dels_Infants_de_Badalona
Tel. 93 483 27 75 consellinfants@badalona.cat
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12
08911 Badalona
Blog: http://consellinfantsbadalona.cat
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