MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER AL PLE DE LA JUNTA DE
VEÏNS PER DEFINIR EL PLA D’USOS DELS EQUIPAMENTS DE
VALLDOREIX PRESENTS I FUTURS, DE MANERA PARTICIPATIVA.
1. ATÈS que Valldoreix té un dèficit important d’equipaments culturals, socials i
esportius.
2. ATÈS que en reiterades ocasions des de l’oposició hem demanat que es faci
un pla d’equipaments (Si el concepte plà d’equipaments es considera massa
reglat, entenguem-ho com un recull dels equipaments que tenim a Valldoreix i
quin ús se li dona).
3. ATÈS que Valldoreix compta amb un teixit associatiu, esportiu i cultural força
nodrit del qual en podem extreure una visió molt àmplia de les necessitats de la
vila.
4. ATÈS que, per altra banda, hauriem d’esbrinar de quins equipaments
disposem i quins s’haurien de projectar per a dotar a la ciutadania d’aquells espais
què ara els manquen. Ens falta, entre d’altres, un camp de futbol en condicions,
pistes de bàsquet o multiesport, ens falta un bon teatre i també sales on fer
concerts, balls, o llocs on eixoplugar-se en cas de pluja si s’ha fet un acte a l’aire
lliure.
5. ATÈS que la participació ciutadana informada, formada, transparent i
apoderada, permet incorporar les persones i la societat civil en els processos de
presa de decisions públiques. D’aquesta manera la gestió pública es veu més
legitimada i enriquida per les aportacions ciutadanes i, a la vegada, permet
implicar la societat civil en els objectius col·lectius.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns
de Valldoreix acordi:

PRIMER.- Engegar en un termini màxim de 3 mesos un procés participatiu
compromès amb la transparència, la formació de la ciutadania i l’apoderament
d’aquesta per :






Fer un recull dels espais culturals, lúdics i esportius de la vila.
Fer un recull de les activitats que es desenvolupen a Valldoreix per part
de les diferents associacions.
Diagnosticar-ne les possibles mancances d’espais.
Projectar a futur el canvi d’usos d’algun equipament i/o la construcció
d’aquells que ens manquen.

.
SEGON.- Obrir aquest procés participatiu tant a associacions de la vila com a
qualsevol particular que hi estigués interessada
.

TERCER.- Donar compte del present acord a les entitats de Valldoreix.

