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Castellar organitza una Marató per la Diversitat amb l’objectiu de
millorar l’atenció a l’alumnat dels centres educatius

Dijous 21 de març de 2019
Programes| Suma+ per la Marató de la Diversitat

Els actes centrals d’aquesta iniciativa, que neix de l’entitat ciutadana de nova
creació Suma+ Castellar, tindran lloc els caps de setmana del 29 al 31 de març i
del 27 al 28 d’abril

Castellar del Vallès acollirà del 29 al 31 de març el primer gran cap de setmana
d’activitats de la Marató per la Diversitat, una iniciativa que té com a finalitat
principal unir la població en la millora de l’atenció de l’alumnat amb diversitat de
necessitats als centres educatius de la vila.

Una entitat ciutadana de nova creació, Suma+ Castellar, ha engegat aquesta
proposta que compta amb la col·laboració activa de mares i pares, veïnat, entitats,
clubs esportius, escoles, comerços, empreses i de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès. L’objectiu és triple: d’una banda, reivindicar que l’administració aporti els
recursos adients per atendre la diversitat a les aules i poder implementar amb
garanties el decret de la Generalitat que aposta per una escola inclusiva; de l’altra,
sensibilitzar el conjunt de la societat respecte aquesta necessitat; i, finalment,
recaptar fons per dotar les escoles de més recursos destinats a l’atenció de les
necessitats individuals dels i les alumnes.

Tot i que ja s’han organitzat algunes activitats, el gruix de les propostes que es
duran a terme en favor d’aquesta causa es concentrarà en dos caps de setmana: un
del 29 al 31 de març, que tindrà l’Espai Tolrà com a escenari central; i un altre els
dies 27 i 28 d’abril, amb activitats a El Mirador i l’Auditori.

Pel que fa al primer gran cap de setmana, les activitats arrencaran divendres 29 de
març amb música dels 80, de 22.30 a 00.00 h. L’endemà, 30 de març, de 10.00 a
00.00 h, es duran a terme activitats matinals adreçades a infants, amb pintacares,
futbol, ludoteca, inflables i un Got Talent inclòs, escacs, una exhibició de bicitrial a
càrrec d’Alan Rovira i els alumnes de l’escola Elbixu, una botifarrada al migdia,
contes i l’actuació de Bufanúvols, concerts de tarda-vespre amb els grups
Macedònia, Mucca Failate i Morosito, batucada i diables, i una nit musical dedicada
als anys 90. Diumenge 31 de març, de 9 a 16 h, serà el torn d’altres propostes de
marxa, zumba, gimcana, massatges, castellers, gegants, ball de bastons i festa holi,
entre d’altres. Tot plegat conforma un programa d’activitats pensat per a totes les
edats i que compta amb la implicació de diverses entitats i empreses.
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Per recaptar diners es podran fer donatius a través del web sumacastellar.cat o
comprar samarretes i xapes confeccionades especialment per a la Marató de la
Diversitat. També es podran adquirir unes bosses que compten amb il·lustracions
d’artistes com Joan Mundet, Enric Aguilar, Blanca Gibert i Josep Massaguer.

Una comissió educativa, formada per directors dels centres escolars, l’EAP
Castellar i la Regidoria d’Educació, serà l’encarregada d’establir una llista de
prioritats a l’hora de destinar els diners que es recaptin. D’acord amb les necessitats
detectades, els recursos es destinaran a més hores de professionals, com ara
vetlladors, educadors especials o logopedes, entre d’altres.

Cal recordar que l’Ajuntament va aprovar el passat mes de desembre destinar una
partida pressupostària extraordinària de 30.000 euros per tal d’ampliar durant el curs
2018-2019 les hores de vetlladors i vetlladores per a l’alumnat de les escoles de la
vila.

Consulta la programació de la Marató per la Diversitat clicant aquí.
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