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... 

Les associacions i entitats, són un dels pilars de la nostra vida democràtica, social i 
cultural i tenen un paper fonamental en la innovació social. També són espais on 
podem situar el nostre compromís individual en un marc col·lectiu. Les associacions, 
grans i petites, constitueixen així espais de confiança, educació cívica i solidaritat que 
intenten donar resposta a moltes necessitats i inquietuds de la nostra societat. 
Algunes vegades arribant on les autoritats no arriben i altres vegades exigint-los 
accions polítiques necessàries per resoldre desajustos o desequilibris en totes les 
àrees de la vida pública i privada: educació, cultura, esport, salut, habitatge, medi 
ambient, convivència, acollida, lleure, etc. 

La nostra ciutat té un teixit associatiu molt important que porta a terme moltes 
iniciatives socials en els barris i que contribueixen a la construcció d’una societat més 
justa, democràtica, crítica, moderna i cohesionada. Aquest teixit associatiu és el que 
dona vida a Cornellà, gràcies als centenars d’actes i activitats que organitzen, 
majoritàriament, les entitats i associacions. La cultura, l’esport, l’oci i les relaciones 
socials són imprescindibles, i encara ho hem vist més palès en pandèmia. 

Les conseqüències de la Covid-19 també van afectar a la supervivència del nostre 
teixit associatiu. Les entitats i associacions es van haver d’adaptar, van aturar i/o 
anul·lar les seves activitats i algunes van veure compromesa la seva continuïtat per a 
la realització de la seva tasca, en veure reduïdes les seves subvencions, així com les 
quotes en alguns casos i incrementades les despeses per fer front a tots els materials 
de protecció (EPI). 

MOCIÓ RESULTANT 
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Més enllà de les afectacions de la pandèmia, les entitats i associacions, en el dia a dia 
també tenen necessitats concretes per a la realització de les seves activitats, bé siguin 
aquestes, puntuals o contínues: n’hi ha moltes que no disposen d’un espai adequat a 
les seves necessitats, per guardar material, per assajar, entrenar, reunir-se, etc. 

Actualment, hi ha entitats que disposen d’espais municipals per al seu ús ordinari o 
puntual, i d’altres que els comparteixen. D’altres no en disposen perquè no 
requereixen espais concrets i fixes per la realització de les seves activitats. 

Des de les administracions públiques s’ha de reconèixer el seu paper i acompanyar-les 
per afavorir el bon desenvolupament i producció de les seves activitats. 

Disposar d’un estudi detallat sobre les necessitats actuals de les entitats i els recursos 
municipals disponibles per garantir la realització de les seves activitats de manera 
fàcil i igualitària, és necessari per vetllar, des del consistori, per garantir la seva 
subsistència i fomentar la projecció i producció cultural, esportiva i social de la ciutat. 

Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM presenta al Ple els següents: 

ACORDS 

Primer.- Encarregar un estudi per analitzar la situació actual segregada per àmbits, 
per diagnosticar processos de substitució i transició. 

Segon.- Encarregar un estudi per analitzar vies d’actuació per incrementar la 
implicació i participació de la ciutadania en la vida associativa del municipi i en 
particular la referida al voluntariat. 

Tercer.- Traslladar els acords a totes les entitats i associacions de la ciutat. 
... 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

Vots a favor: 

Regidora no Adscrita, senyora Elisabet García Petit. 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
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