
MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÈS A LA CULTURA I A L’ESPORT A  PERSONES I
FAMILIES EN SITUACIÓ  DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Atès  que  la  pràctica  esportiva  afavoreix  un  estil  de  vida  saludable,  fomenta  les
relacions humanes i la cohesió.

Atès que els beneficis de la pràctica regular d’activitat  física són múltiples sobre la
salut  per  prevenir  malalties,  tenir  un  benestar  mental,  millora  l’autonomia  de  les
persones, millora l’autoestima i el rendiment escolar i acadèmic.

Atès que la cultura es la quarta porta de l’estat del benestar, en tant que és un element
de cohesió per excel·lència,  ens referma en la pertinença dins d’una col·lectivitat  i
també ens dóna eines per créixer i desenvolupar-nos.

Atès  que  una  bona  política  cultural,  coherent  però  incisiva,  permet  la  vertebració
social.

Atès que la ciutadania tant a títol individual com col·lectiu ha de poder accedir dins
dels seu entorn social als recursos socials i la  seva difusió.

Atès que un municipi culte és un municipi més just i per tant més ben preparat per fer
front als moment que ens toca viure.

Atès que invertir en cultura, polítiques culturals i en esport és apostar pel benestar dels
ciutadans i ciutadanes.

Atès que la crisi ha motivat que moltes famílies, joves, infants i persones en situació de
vulnerabilitat econòmica no puguin accedir a la cultura i la pràctica de l’esport.

Atès que l’Ajuntament ha de garantir l’accés a la cultura i l’esport independentment de
la seva situació econòmica.

El grup Municipal d’ERC de l’Hospitalet proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Que en els poliesportius Municipals i en les activitats culturals que es realitzin
en equipaments municipals que siguin de pagament és reservi un percentatge
d’entrades i  d’abonaments  per  tal  de que les  famílies,  infants,  aturats/des i
persones  en  situació  de  vulnerabilitat  puguin  accedir  a  pràctica  esportiva  i
cultural.

2. Que l’Ajuntament de l’Hospitalet garanteixi i reforci les polítiques per que cap
nen o jove que pertany a famílies en situació de vulnerabilitat es quedi sense
poder practicar activitats físiques i esportives en horari extraescolar per raons
econòmiques

3. Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, als consells de Districte i a
les entitats culturals i esportives de la ciutat.


