Associació de l’Esport de Cerdanyola

EL SAF EXPLORARÀ FORMULES PER INCORPORAR-SE
En la primera reunió presa de contacte entre responsables del Servei d’Activitat
Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de l’Esport de
Cerdanyola, es veu molt positiva l’opció de vincular-se les dues entitats, per
poder treballar junts en molts dels objectius marcat per l’AEC i sorgeixen alguns
temes importants que podrien crear sinergies entre les dues entitats. Un d’ells
es l’apropament de la Universitat a la ciutat de Cerdanyola, un altre l’ús de les
instal·lacions del SAF per part de la ciutat de Cerdanyola, tot i que els temes
formatius i de divulgació de l’esport, son un pol d’atracció molt important, i en
aquesta línia es buscarà la possibilitat de treballar conjuntament amb el proper
Congres de l’Esport de Cerdanyola, que aquest any es celebrarà cap el mes de
juny, i on la UAB mitjançant el SAF, posarà a disposició del mateix, idees i
persones pel comitè científic de preparació del mateix, i totes les possibilitat
que pot oferir una universitat com l’autònoma, per fer del congres un espai
participat per conferenciants d’alt nivell educatiu i pedagògic.
A part i amb la presencia del Club d’Esports de Muntanya de Cerdanyola, una
de les entitats que formen part de l’AEC, es va tractar el tema d’us del
rocòdrom, per organitzar-ne activitats, a part de les diferents rutes marcades de
que disposa actualment, per caminar pels paratges naturals de la UAB, poder
organitzar sortides o activitats guiades conjuntament o establir com a punt de
sortida el mateix SAF. Una possibilitat que obre les portes a poder conèixer un
entorn molt desconegut per la gran majoria de ciutadans de Cerdanyola, a part
de trobar punts en comú i poder treballar en la promoció de l’activitat física per
tothom.
La incorporació de la Universitat al projecte de l’AEC, a part de donar una
repercussió important, pot donar l’impuls definitiu per consolidar-la com una
eina de cohesió i unió de totes les besants de l’esport local. Ara s’estudiarà la
formula de com integrar-la, ja sigui per afiliació pagant la quota o per conveni
de col·laboració, aquesta ultima opció, permetria vincular moltes més coses al
projecte comú i formalitzaria de forma visible l’entrada de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a l’estructura de l’Associació de l’Esport de la ciutat.

