Àrea de Cultura, Educació i Joventut
Educació

Plenari del Consell dels Infants de Badalona (CIB)
Dimecres 17 de juny de 2020, 11 h (video reunió)
1. Benvinguda. Com fem el vídeo Plenari?
Fem una presentació de tothom i ens posem d'acord com podem fer la reunió.
2. El temps del confinament, com l'hem passat, com l'estem passant? Què cal
seguir fent per a que tot vagi be?
Seguim sortint al carrer, anant a la platja i fent excursions. Recordem que és molt
important portar mascaretes, mantenir les distàncies i rentar-nos les mans sovint.
3. La reobertura de les escoles aquest juny, què en sabem del curs 2020-21?
Ens interessa saber si començarem i estarem els de la mateixa classe tots junts o
no.
4. El temps d'estiu, què farem? Quins casals i quines activitats es podran fer a
la ciutat?
Hem explicat els plans que tenim per a l'estiu, anar a la platja, fer excursions, anar al
poble i també anar a algun casal. La regidora d'Educació ha informat que aviat es
publicarà la guia d'Activitats i Casals d'Estiu amb totes les activitats organitzades per
les AMPA, les escoles, els centres socioeducatius, els esplais i alguns serveis
municipals, per tal que molts nens i nenes puguin participar-hi.
5. Situació del procés de millora dels espais de joc infantils.
Aquesta és la informació actualitzada que ens han passat des d'Espais Públics sobre
les noves Àrees de jocs infantils:
- Obertes i acabades entre gener i maig de 2020:
- Parc de Nova Lloreda. Zona costat Rambla de Sant Joan
- Previsió de recepció de nous espais de jocs infantils:
- Plaça Jumberca: està acabada. Es preveu recepcionar a finals de juny.
- Plaça Trafalgar: està acabada. Es preveu recepcionar a finals de juny.
- Camí parc G4 Montigalà. Es preveu recepcionar a l'octubre o novembre.
- Plaça del Cotonifici (Progrés / Industria / Ponent). Es preveu recepcionar a finals de
juny.
- Plaça carrer Cervantes (Cervantes / Alfons XIII / Marquès de Mont-roig). Es preveu
recepcionar a finals de juny
- Carrer Azorín (Llefià). Es preveu recepcionar a la tardor.
- Can Bada (Morera). Es preveu recepcionar al setembre. Àrea amb gestió i
manteniment de l'AMB

1

Àrea de Cultura, Educació i Joventut
Educació

Hem quedat que els anirem a veure i a la tardor valorarem què ens semblen i si
s'han tingut en compte les propostes que va fer el CIB a l'Ajuntament.
6. Proposta del CIB al CNIAC en relació al Premi de Reconeixement a la
infància i l'adolescència, a persones o entitats que, durant la seva trajectòria
personal o professional, defensen els drets del infants i els adolescents i volen
millorar-ne la seva situació.
Podem parlar-ho amb els nostres companys i enviar un correu al CIB abans del 4 de
juliol, proposant a una persona o entitat de Catalunya, d'Espanya i d'arreu del món
que mereixin un reconeixement del CNIAC per la defensa que fan dels Drets dels
Infants.
Des del CNIAC ens han fet arribar també un formulari que es pot respondre de forma
anònima per expressar opinions i donar idees per al Manifest del CNIAC sobre els
Drets dels Infants vinculat al 20 de novembre de 2020, aquest any en relació a la
situació provocada per la Covid 19. Aviat rebrem un correu que informa d’això.
7. Calendari i funcionament del CIB curs 2020-21. El canvi climàtic, continuem
treballant aquest tema l'any que ve?
Farem una Trobada del CIB el 14 d'octubre i un Plenari l'11 de novembre. Esperem
que ja pugui ser presencialment! A partir d'una pregunta potser farem una altra vídeo
Trobada al juliol.
Com al març es va haver d'aturar, acordem continuar el treball sobre el canvi climàtic
durant el proper curs.
8. Comiat i entrega de diplomes.
Amanda Feria, agraeix l'esforç i felicita el treball fet per tots els nois i noies
representants (veure vídeo), i de manera extensiva, també a les seves mares i
pares, mestres i educadors/es que han format part del CIB aquest curs, expressant
les ganes que el Consell continuï creixent amb nois i noies representants de tots els
centres escolars i socioeducatius de la ciutat. Tots els nens i nenes representants i
substituts aquest curs, rebran un correu amb el diploma que acredita la seva
participació en el Consell dels Infants de Badalona.
Acabem el Plenari desitjant una feliç revetlla de Sant Joan i un bon estiu per a
tothom!
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Aquest curs, el Consell dels Infants de Badalona està format per vuitanta nois i noies
representants de 35 escoles i centres socioeducatius de la ciutat: Antoni Botey,
Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Badalona Port, Betúlia, Can Barriga, Casal
dels Infants ASB, Centre Obert Llefià-ISOM, Centre S. Jaume-Fundació Carles
Blanch, Fundació Ateneu S. Roc, Fundació Espai Natura i Joventut, Fundació Salut
Alta, Garbí Pere Vergés, Ítaca, Jesús Maria, Joan Llongueras, Josep Carner,
Jungfrau, Les Ciències, Lola Anglada, López Torrejón, Llevant, Llibertat, Llorens
Artigas, M. D. de la Salut, M. D. de l’Assumpció, Maristes Champagnat, Mercè
Rodoreda, Minguella, Pere de Tera, Planas i Casals, Progrés, Rafael Alberti,
Santíssima Trinitat i Sant Jordi.
Ara ja està obert el termini per formalitzar la participació al CIB de nous centres el
proper curs 2020-21.
Més informació: Secretaria tècnica del CIB consellinfants@badalona.cat
Tel. 93 483 27 75
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