
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR CAV-POBLE
ACTIU (AUP-CAV-PA) PEL FOMENT DE LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL EN EL TEIXIT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE RUBÍ.

Entenem que les entitats esportives són un element principal de cohesió social a les ciutats. Així
mateix, l'activitat esportiva promou hàbits saludables i hauria d'ajudar a evitar situacions d'exclusió
social.

Les persones amb diversitat funcional poden tenir dificultats per a realitzar una pràctica esportiva a
la ciutat de manera normalitzada, que atengui a les necessitats específiques del col·lectiu sense
esdevenir excloent o segregadora.

Entenem que des de l'Ajuntament hem de realitzar una tasca de vetlla per la cohesió social a la
ciutadania,  especialment  per  a  la  integració  d'aquells  col·lectius  que,  per  les  seves
característiques especifiques, puguin estar en risc d'exclusió social o estigmatització. Per tant, des
de l'administració local hem de vetllar perquè la pràctica esportiva en els diferents clubs esportius
tingui  també una funció social  i  perquè des d'aquestes entitats  hi  hagi  un “retorn”  social  dels
recursos econòmics que el consistori concedeix.

Per aquests motius considerem de vital  importància treballar  per garantir  l'accés a la pràctica
esportiva a totes les persones de la  ciutat,  independentment  del  seu nivell  cognitiu,  capacitat
motriu o capacitat sensitiva.

Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Compilar  tota  la  informació  relativa  a  possibles  mancances  o  deficiències  que  puguin
impedir l'accés normalitzat a la pràctica esportiva en els diferents clubs de la ciutat per part
de les persones amb diversitat funcional.

2. Analitzar les dades obtingudes, impulsar i coordinar accions concretes a realitzar amb els
diferents clubs esportius de la ciutat per tal de millorar l'accés efectiu de les persones amb
diversitat funcional ala pràctica esportiva.

3. Treballar  per  acompanyar  i  assessorar  als  diferents  clubs  esportius  en  matèria
d'adaptacions  tan  físiques  (equipaments,  material,  senyalització  instal·lacions)  com
formació pels professionals encarregats de dinamitzar la pràctica esportiva.

4. Fomentar la interrelació dels clubs esportius amb les entitats que atenen persones amb
diversitat funcional, mitjançant un contacte fluid en forma de cursos i activitats adreçades a
acostar la pràctica esportiva i conèixer l'oferta de la ciutat.

5. Vetllar  per  tal  que  els  menors  amb  diversitat  funcional  tinguin  accés  a  les  beques
esportives i per tant facilitar la pràctica esportiva en igualtat de condicions amb la resta de
la ciutadania.

6. Dotar econòmicament un fons social per fomentar el procés d'adaptació i preparació de les
entitats esportives en l'atenció de col·lectius amb necessitats especials.

7. Referent a l'adjudicació d'ajuts econòmics, afegir en el plec de condicions amb entitats
esportives aspectes relacionats amb la inclusió de les persones amb diversitat funcional,
tant en la pràctica esportiva com en la normal participació en les entitats esportives.


