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IDEES I PROPOSTES DEL CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA
AL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL (PRES)

En  relació  a  l’Acord  de  Ple  de  l’Ajuntament  del  24  de  novembre,  el
Consell  dels  Infants  de  Badalona  (CIB)  format  per  nenes  i  nens
representants  de  38  escoles  i  centres  socieducatius  de  la  ciutat,  ha
pensat i elaborat les idees i propostes següents:

Garantir que tothom de Badalona tingui mascareta, que l'ajuntament envii una
mascareta  de roba  als  ciutadans perquè és  més respectuosa amb el  medi
ambient.

Proporcionar mascaretes gratuites a aquelles persones que no arribin al sou
mínim mensual i ho sol.licitin a l’ajuntament, demostrant-ho.

Establir diversos espais visibles repartits per la ciutat, on tothom pugui reciclar
les seves mascaretes de manera fàcil i segura.

Intentar ser una ciutat més saludable i curosa amb el medi ambient:

- Practicant les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar.

- Promovent espais lliures de cotxes, on es prioritzi als vianants, per incentivar
l’activitat física gratuïta i dirigida a l’aire lliure i a l’espai públic, amb totes les
garanties de seguretat sanitària. 

- Tenint més cura i millorant la neteja de les platges, de la sorra i del mar, de la
Serralada de Marina i dels parcs (per exemple, el Turó d'en Caritg).

- Augmentant els espais naturals de la ciutat, i plantar més arbres i plantes, ja
que això ajuda a millorar la qualitat de l'aire.

Que  l'ajuntament  ofereixi  espais  per  a  fer  activitats  que  garanteixin  les
distàncies per  a que  els infants poguem seguir aprenent i  jugant de manera
segura.

Millorar els pavellons i poliesportius de la ciutat.

Crear i fomentar llocs de treball per a persones amb necessitats especials i/o
que no poden trobar feina.

Oferir més beques per a material (bàsic, informàtic...) a les escoles i instituts.



Donar resposta a la bretxa digital per a que Internet estigui a l’abast de tothom,
promovent així l’aprenentatge, formació i l’ocupació. I, en una època on la gent
gran ens necessita i no és possible l’apropament físic, poder acompanyar-los a
través de les xarxes: xatejant, explicant contes on-line, enviant-los missatges
positius, d’alegria i esperança.

Invertir una part dels pressupostos en contractar persones que acompanyin a
les persones grans que s’hagin quedat soles a causa de la pandèmia.

Enfortir  els  serveis  socials  i  els  centres  socials  per  garantir  l’habitatge,
l’alimentació i l’impuls de l’ocupació, i realitzar més actes solidaris on s’ajudi al
comerç local.

Volem  que  millori  l'asfaltat  dels  carrers  i  voreres  i  que  siguin  segurs  pels
patinets i carrils bici.

Volem que  hi  hagi  més  rampes  accessibles  per  a  persones  amb  mobilitat
reduïda.

Ajudar més a les persones sense sostre. Intentar que no n'hi hagi cap persona
en aquesta situació.

Més igualtat i millores a l'urbanisme en tots els barris.

Aquestes propostres es fan arribar a la Comissió d’Educació i Cultura del PRES
i seran seran ratificades a la Trobada del CIB del 20 de gener de 2021.

Badalona, 23 de desembre de 2021 


