II JORNADA DE LA INCLUSIÓ, PER UNA GAVÀ INCLUSIVA
21/10/2018
Bon dia a tots i a totes!
Som alumnes del col·legi Sagrat Cor i volem començar donant les gràcies per haver-nos escollit
per ser les portaveus d'aquest manifest.

El Sagrat Cor, des del 1919 fins ara, ha sigut una escola inclusiva. A les seves aules s'han format
generacions provinents de tot arreu i cap diferència ha estat mai un problema sinó una motivació.

Aquest curs es compleixen 100 anys de la seva obertura i és una enorme satisfacció començar
les celebracions del centenari, a les que esteu tots i totes convidats, amb la festa de la inclusió.

Hem d’aconseguir entre tots i totes que Gavà sigui una ciutat educadora, ecològica, acollidora i
inclusiva.

Necessitem per a això espais, projectes i persones que gestionin els nostres desitjos.
Manifestem-los / expliquem-los!!!

ESPAIS

Hem d’eliminar totes les barreres físiques i mentals fins aconseguir una ciutat oberta, on tothom
es trobi bé.

Desplaçar-se per Gavà ha de ser accessible per a tothom: les escales només serviran per
aconseguir utopies. Els racons no amagaran res, sinó que seran els que conservin el saber i el
sabor dels avantpassats. Que tots els espais comuns (biblioteques, jardins, passejos, escoles,
instal·lacions esportives) esdevinguin entorns educatius, on es valorin les actituds positives, la
cooperació i la superació.

PROJECTES

La literatura està plena de somnis i projectes que un dia van imaginar els seus autors i autores i
que s'han fet realitat amb l'esforç, el treball i la tenacitat de persones que creien en ells.

La inclusió requereix l'aportació de tots perquè no sigui només un desig. Hem de treballar junts
per aconseguir uns objectius ben programats, viables, holístics, que donin resposta a les
necessitats dels nostres veïns fins a fer de Gavà una ciutat inclusiva, sense prejudicis, on
convisquem tots, aportant cadascun les seves diferències que faran, de la diversitat, riquesa.

PERSONES

Un poble està integrat per persones que són: tu diferent, ell diferent, jo diferent, però que entre
tots formem un grup d'iguals. En aquest grup, les nostres diferents capacitats han de trobar
comprensió, suport i ajuda per transformar-se en la diversitat que suma, enriqueix i fa del veïnatge
una família.

Darrere de tots els èxits sempre hi ha un grup de persones que van lluitar per aconseguir els seus
objectius. Aquests grups sempre són dirigits per líders positius que eduquen per modelatge i són
capaços de compartir els seus èxits.

Fem de la inclusió en tots els àmbits la nostra meta comuna. Que Gavà sigui la suma de totes i de
tots i aquesta diversitat ens farà créixer com a persones competents emocionalment,
comprensives davant les diferències i forts davant dels reptes del futur.

Ànims, gavanencs i gavanenques!
Si caminem junts arribarem MOLT LLUNY !!!

