
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A LA RECUPERACIÓ DEL PROGRAMA
DE NATACIÓ A L'ESCOLA A LA CIUTAT DE RUBÍ

L'any  2008,  en  un  context  de  crisis  econòmica,  descens  dels  ingressos  i
reestructuració de la despesa pública,  es va decidir  renunciar o suspendre accions
dirigides a garantir l’accés a certs serveis i activitats. 

Un dels programes que va ser eliminat fou el programa de natació a l'escola. Aquest
programa garantia l’accés universal dels infants de la ciutat a un primer contacte amb
l'esport, concretament la natació. L'objectiu era dotar de competències bàsiques als
infants per aprendre a nedar. I més enllà de la finalitat formativa, el programa garantia
l’accés i el foment de la pràctica esportiva i el treball d'habilitats d'autonomia personal.

El context econòmic de la ciutat en els últims anys ha millorat de forma progressiva,
superant així la situació més critica. De fet, l’ajuntament ha tancat els últims exercicis
amb excedents pressupostaris.

En els últims dies hem tingut la notícia que degut a l'augment de població a la ciutat
(ara som més de 75000 habitants) podrem incorporar una partida extra d'ingressos
econòmics.

Atès que una de les funcions del consistori és fomentar valors i actituds saludables en
la ciutadania, com és el foment de l'esport.

Atès que el programa natació a l'escola tenia un alt grau d'acceptació per part dels
centres i les famílies.

Atès que el programa permet treballar i desenvolupar competències i hàbits bàsics en
els infants i fer-ho des d’una perspectiva garantista i no segregadora. 

Per tot l'anterior exposat, l’AUP proposa al ple aprovar els següents acords:

 Realitzar i entregar als diferents grups municipals un estudi actualitzat del cost
de la recuperació del programa natació a l'escola.

 Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de recuperar el programa natació a
l'escola en el curs 2016-2017.

 Estudiar  reservar una partida pressupostària en els pressupostos municipals
del 2017 per a l’execució del programa a partir del curs 2017-2018. 


