Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de gener del 2008.

Moció: Espais lliures per al desenvolupament esportiu social i familiar.
Sant Esteve disposa d'espais esportius oberts per a l'esport oficial i per a l'encontre de joves i famílies.
Després de l'última remodelació dels camps de futbol situats en Vallserrat; un d'ells ha quedat tancat i
accessible exclusivament per a competicions oficials i l'altre, de “futbol set” s'ha quedat impracticable
per la sorra utilitzada l'estiu passat per al “vòlei platja”, la qual cosa fa que els grups de joves i els
pares amb els seus fills que puntualment decideixen relacionar-se a través de l'esport més popular, el
futbol, no puguin utilitzar aquestes instal·lacions al trobar-les tancades o impracticables.
La relació cultural i social, a través del futbol o altres esports, és una faceta sana de la vida, on pares i
fills conviuen i creixen junts o on els joves desenvolupen les seves facultats i es relacionen en un
ambient local sa, per això les administracions de totes les ciutats potencien la disposició d'espais
esportius lliures a cadascun dels barris.
Considerem que les instal·lacions esportives de Sant Esteve són d'interès general i compleixen una
funció social prioritària de punt de trobada i relació de la comunitat a través de l'exercici lliure de
l'esport, per això han d'estar obertes, utilitzables, i de lliure disposició dels seus ciutadans, almenys
entre les 10 i les 22 hores de cada dia, fora de les hores de les competicions oficials. Per aquestes
raons, l'ajuntament ha de prendre el compromís de mantenir i incrementar els espais lliures per a
l'esport en tots els barris del poble.
Per tot això, la Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple amb l'objectiu de
potenciar els serveis a les persones i les relacions de la comunitat en l'àmbit de l'esport acorda:
⇒ Que totes les instal·lacions esportives, situades a l'aire lliure en els barris de Sant Esteve
Sesrovires, estaran obertes i a disposició dels veïns, almenys entre les 10 i les 22 hores de
cada dia, sense impediments burocràtics o físics per a la seva utilització, fora dels horaris
d'entrenaments i competicions esportives oficials.
⇒ Que l'ajuntament estudiarà la futura ubicació de nous espais lliures per al desenvolupament
social dels ciutadans a través de l'exercici de l'esport.
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