Ple ordinari
28 de setembre de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15.3.Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En Comú Podem, per
implementar cursos de cuina per al desenvolupament i autonomia personal a persones
amb diversitat intel·lectual .

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha manifestat en diverses ocasions que com a
municipi estem compromesos amb l'educació, la formació i la integració laboral
inclusiva i apostem perquè el nostre municipi sigui pioner i es pugui treballar
conjuntament amb les entitats socials per iniciar projectes des de l'administració
pública que garanteixin l'empoderament de les persones.
Totes les persones adultes amb discapacitat intel·lectual han fet llur formació en
escoles inclusives i per tant volen desenvolupar llur projecte vital en una comarca
inclusiva. És injust que després d'empoderar-los a l'escola els eixalem just sortir del
procés formatiu. Per tal d'aconseguir aquest objectiu hem de posar la mirada sobre la
societat, que no discrimini en cap sentit de la paraula, però també l'hem de posar en la
persona a incloure.
En aquest sentit el ple del 18 de desembre del 2018 es va aprovar una moció
impulsada per SOS per la Capacitat Intel·lectual de Formació Específica Continuada
per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual amb la qual
s'han anat desenvolupant una sèrie de cursos que tenien com a temàtica l'estimulació
cognitiva, la comunicació eficaç, el control d'emocions i l'afectivitat i sexualitat. Així
mateix en la mateixa moció es va aprovar un curs per a la vida autònoma que de
moment encara no s’ha engegat.
Aquests cursos estan resultant molt valuosos per a desenvolupar el creixement
personal i garantir l'autonomia vital i l'empoderament de les persones amb diversitat
intel·lectual, però cal continuar avançant en dotar més eines per a poder assolir
l'objectiu de garantir vides plenes i autònomes. En aquest sentit veiem la necessitat de
plantejar que es desenvolupin cursos de cuina i així garantir l’autonomia vital a la llar.
Considerem que una persona no és autònoma fins que no es pugui alimentar per si
mateixa. Aquests cursos necessiten una sèrie de recursos per a facilitar la formació
com un local o habitatge amb els equipaments i eines de cuina adequats.
Per aquests motius demanem al ple municipal de Sant Pere de Ribes el compliment
dels següents acords:

1.L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a continuar implementant i
millorant els cursos per a empoderar les persones amb discapacitat intel·lectual.
2.L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a incrementar aquesta oferta
implementant també el curs de cuina per al curs del 2022.
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3.L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a aconseguir els recursos i
equipaments necessaris per a poder desenvolupar el curs de cuina en plenes
condicions.
4.L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es compromet a implementar tots els grups
necessaris per tal que ningú que ho demani quedi exclòs
5.L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes anunciarà aquests compromisos al web i xarxes
socials de l’Ajuntament, premsa i a les entitats socials del sector al municipi i a la
comarca.
El regidor Sr. Alejandro Conde Poveda defensa la moció.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat del vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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