MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER OBRIR UN
PROCÉS PARTICIPATIU PER REDEFINIR L’ÚS ESPORTIU DEL CAMP DE
FUTBOL DEL BARRI CAN MONMANY

1. ATÈS que Valldoreix és una vila amb una estructura urbana i uns preus de
l’habitatge que propicien la gentrificació i un model de ciutat-dormitori que, al seu
torn, dificulta la socialització necessària per generar sentiment de pertinença,
fomentar l’organització popular, i així ho exemplifica la voluntat del govern de
crear una centralitat.
2. 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.
3. ATÈS que la pista verda multiesportiva del complex esportiu municipal de
Valldoreix significava un punt de socialització de la Vila a través de l’esport que
s’ha perdut.
4. ATÈS el poc manteniment sostingut en el temps del camp de futbol del barri
de Can Monmany i, en conseqüència, la seva situació degradada que el fa
impracticable.
5. ATÈS que la zona del camp de futbol és una zona inundable, per on passa la
riera arran, i una part del terreny pertany a l’ACA. Aquestes característiques
n’impedeixen l’edificació, tanmateix presenta moltes potencialitats en
construccions per fomentar l’esport a l’aire lliure.
6. ATÈS que el camp de futbol està a prop del complex municipal de Valldoreix
que significa un pol d’atracció esportiva i aquest se’n podria veure beneficiat, a
la vegada que és una garantia d’èxit per una futura remodelació del camp de
futbol.

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 redefinir l’ús esportiu pel camp de futbol del barri de Can
Monmany.
SEGON.- Donar compte del present acord a les entitats de Valldoreix, i en
especial a les esportives.
Valldoreix, 26 de gener de 2018

