
ENTREGA  OFICIAL  DE  L’INFORME  “L’ACCESSIBILITAT  DELS  ITINERARIS         
SEGURS  PER  A  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT  MOTRIU  I  VISUAL”  A            
L’AJUNTAMENT   DE   SALT.     

  
  

El  passat  14  de  setembre  es  va  fer  entrega  a  l’Ajuntament  de  Salt  de  l’informe                 
elaborat  dins  el  marc  del  projecte  de  servei  comunitari  “ Fent  un  SALT  cap  als                
CARRERS  INCLUSIUS:   - Accessibilitat  als  itineraris  segurs -”.   L’informe  realitzat          
per  l’alumnat  de  3r  d’ESO,  del  curs  2020-21,  exposa  les  barreres             
arquitectòniques  i  les  bones  pràxis  existents  en  els  itineraris  segurs,            
recorreguts   que   uneixen   els   diferents   centres   escolars   del   municipi.   
  

A  l’acte  hi  varen  assistir  representants  de  les  diferents  entitats  i  organismes  que               
varen   participat   en   el   projecte:   
  

Des  de  l’Ajuntament  de  Salt:  Margarita  de  Arquer  (Regidora  de  Ciutadania  i              
Comunitat  i  Acció  Social  i  1a  Tinent  d'alcalde),  Noemí  Domingo  (Ajudant  de  la               
Regidora  de  Ciutadania  i  Comunitat  i  Acció  Social),  Andreu  Bover  (Cap  de              
l'Àrea   d'Integració   i   Convivència)   i   Anna   Fusté   (Regidora   de   Mobilitat).  
  

Des  de  Fundació  Atenea:  Cristina  Valenzuela  (Coordinadora  de  Fundación           
Atenea)   i   Irene   Iglesias   (Tècnica   del   Projecte Itineraris   Segurs)   
Des  del  centre  educatiu  Institut  Salvador  Sunyer  i  Aimeric:  Miriam  Barra,  Imma              
Rodríguez  i  Anna  Anglada  (Professorat  responsable  del  projecte),  Hassane           
Tacania,  Laia  Castillo,  Ayelen  Blasco,  Mansata  Diedhiou,  Kajal  Salhan  i  Élian             
Sánchez   (Representants   de   l'alumnat).   
  

Des   de   MIFAS:    Rafik   ed-dahbi (Responsable   de   l’acte   de   Sensibilització)   

Des  de  l’institut  es  valora  molt  positivament  la  rebuda  oficial  per  part  dels               
representants  de  l’Ajuntament  de  Salt  els  quals  es  varen  comprometre  a  tirar              
endavant  algunes  de  les  propostes  de  millora  exposades  al   projecte  sobre             
l’accessibilitat  dels  Itineraris  Segurs  per  a  persones  amb  discapacitat  motriu  i             
visual.     

En  el  discurs  de  benvinguda,  la  Sra  Margarita  de  Arquer,  va  dedicar  unes               
paraules  a  l’alumnat  felicitant-los  i  encoratjant-los  a  seguir  treballant  per  millorar             
el   territori:   



“OPORTUNITAT  perquè  els  Itineraris  Segurs  del  projecte  Juguem?  serveixin           
com  a  punt  de  partida  perquè  SALT  millori  en  accessibilitat  i  en  senyalització,  i                
esdevingui   un   municipi   inclusiu   i   lliure   de   barreres   arquitectòniques.     

OPORTUNITAT  perquè  l’informe  elaborat  pels  alumnes  de  3r  d'ESO  del  curs             
2020-  2021  de  l'Institut  Salvador  Sunyer  es  converteixi  en  un  referent  pels              
projectes   d’àmbit   comunitari   que   es   fan   a   Catalunya.     

OPORTUNITAT  per  escoltar  la  vostre  VEU  i  la  manera  com  heu  analitzat  el               
nostre  municipi  a  través  d’una  mirada  crítica,  constructiva  i  d’atenció  a  la              
diversitat.     

Així  doncs,  en  nom  de  la  Regidoria  de  Ciutadania,  Comunitats  i  Acció  Social  de                
l’Ajuntament  de  Salt  agrair-vos  de  forma  molt  sincera  la  redacció  d’aquest             
INFORME,  el  qual  ens  resultarà  una  eina  molt  útil  per  l’aposta  que  fem  des  de                 
la  nostra  ÀREA  en  l’atenció  a  les  necessitats  de  les  persones  amb  diversitat               
funcional”.   

  
  
  
  


