MOCIÓ PEL SUPORT A L’ESPORT LOCAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’esport i la seva pràctica són elements de cohesió social alhora que de millora de la qualitat de
vida per aquells que el practiquen.
Aquesta evidència fa que sigui interes tant d’iniciatives privades com d’iniciatives públiques.
En el primer cas, hi trobem gimnasos i clubs esportius que alhora es federen territorialment,
molts d’ells amb un esperit de servei públic.
Sense anar més lluny a casa nostra tenim el Club Bellaterra, que des del 1934 porta a terme
aquesta doble funció de manera estatutaria, la cohesió social i la pràctica esportiva.
Entre els segons trobem múltiples instal·lacions municipals o supramunicipals i estructures
com el pla català de l’esport, per exemple.
Molt sovint, també, es dona una col·laboració entre la esfera pública i la privada de cara a la
realització i promoció de l’esport al llarg del territori i les diferents franges d’edat.
Aquesta col·laboració pren diverses formes, des de la licitació de serveis (que poden anar
desde la gestió d’unes instal·lacions públiques fins a la prestació de serveis). Fins a la promoció
d’activitats entre la població tot finançant part o la totalitat del cost derivat de la mateixa.
La promoció de l’esport és una de les competències de l’EMD de Bellaterra. En els darrers anys
la seva importància pot ser relativizada en funció del punt de vista, pot ser suficient segons uns
o escassa segons altres. Però el que és un fet objectiu és que l'assignació pressupostària de la
mateixa és força baixa (una mitjana de uns 3500 euros anuals en els darrers 3 anys).
Lluny de voler polemitzar de manera frívola, i sent conscients que els pressupostos de l’EMD
són limitats, que inversiosn o despeses en espais com els del Turó de Sant pau poden ser
considerades com altres vessants de promoció de l’esport, que la cursa que organitza l’EMD
anualment és positiu, creiem que en el global; hi ha marge de millora.
Alhora, i sense entrar en detalls, el Club Bellaterra, una institució casi centenària que ha
aportat i aporta beneficis al nostre poble es troba en un moment molt delicat. Cal trobar
alguna manera de col·laborar amb aquesta institució sense comprometre el caracter net i
transparent que ha de tenir una administració pública com la EMD.
En la línia de maximitzar els beneficis o les actuacions i minimitzar els costos derivats per a
l'administració pública; una bona opció seria la promoció de l’esport des de la institució
pública, l’EMD, en col·laboració amb les iniciatives privades, el Club Bellaterra, tot explorant
formes de promoció de l’esport entre els veïns i veïnes.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Bellaterra proposa d’adopció dels següents
ACORDS

Primer. Instar al govern de l'EMD a revisar i augmentar la dotació pressupostària dedicada a la
promoció de l’esport.
Segon. Instar al govern de l'EMD a explorar formes de col·laboració amb els agents socials
vinculats a l’esport, i molt especialment el Club Bellaterra, que vagin més enllà de les
desenvolupades fins a l’actualitat. Una ben senzilla, a tall d’exemple, seria la ofertar cursos o
activitats esportives per a població de Bellaterra des de la EMD en col·laboració amb el Club.
Tercer. Instar al Govern i a la Junta de Veïns i veïnes a treballar plegats i sumar forces, des de
les respectives posicions, capacitats i responsabilitats, per ajudar al Club Bellaterra a superar
aquests moments tan delicats.
Quart.Donar a conèixer aquest acord a totes les persones i institucions vinculades a la pràctica
i la promoció de l’esport a Bellaterra, als veïns i veïnes i a l’Ajuntament de Cerdanyola.

Bellaterra, 20 de juliol de 2020
Grup municipal Esquerra Republicana

