3èr CONGRÈS DE L’ESPORT DE CERDANYOLA
L’Esport és un dels aspectes socials i econòmics més importats de la nostre
ciutat que més canvis ha patit als darrers anys i no s’ha fet cap estudi general
ni s’han establert noves línies d’actuació per adaptar-se a la nova situació i
donar resposta a les necessitats de la població.
En aquests moments de la ciutat, on l’esport esta demanant que es defineixi de
la millor forma possible un pla estratègic de ciutat, creant un Pla de l’Esport de
Cerdanyola o full de ruta de l’esport, marcant els objectius a curt, mig, o llarg
termini. El Pla de l’Esport de Cerdanyola, ha de ser un document de propostes
de treball, guia de l’esport, consensuats per tots els agents implicats i amb el
compromís ferm de seguir-lo en els propers anys, dotant-lo dels recursos
necessaris per poder-lo implementar.
Creiem que son molts els aspectes que hem d’anar definit i treballant en aquest
pla estratègic de l’esport de Cerdanyola, Per poder elaborar el pla hem de partir
de l’anàlisi de l’esport a la nostre ciutat, i del sistema esportiu actual:
El Consell Municipal de l’Esport com l’eix basic de treball i decisió de
l’esport
El paper i objectius del clubs i entitats esportives
L’esport de competició federada i l’escolar
L’esport de salut, de lleure i de cohesió social,
Els equipaments esportius i la seva gestió.
L’esports i les activitats, els agents i els professionals, i definir,
mitjançant els diferents agents implicats de la ciutat, les propostes pels
propers anys i els aspectes econòmics relacionats.
Les propostes de futur proposades pels diferents agents de la ciutat, desprès
de l’anàlisi del sistema esportiu, en aquest El Pla de l’Esport de Cerdanyola,
hauran de millorar i complementar els diferents elements que conformen
aquesta realitat donant resposta als següents punts:
- Aconseguir que l’esport sigui una eina per reforçar la cohesió social,
difondre valors educatius i cívics i promoure la salut i la qualitat de vida
de la ciutadania.
- Facilitar l’accessibilitat a la pràctica esportiva a la població.
- L’anàlisi del present i de les línies d’actuació futures, prenent l’esport
com un element de dinamització social, econòmic i turístic de la ciutat.
- Aprofundir en els mecanismes per poder assolir una pràctica
competitiva esportiva de qualitat tant escolar, federada, com de lleure.

- Analitzar i mantenir la Tarifació social en diferents serveis esportius,
reduint així les barreres d’accés, per motius econòmics.
- Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats esportives de la
ciutat i d’aquestes amb l’Ajuntament.
- Revisar i actualitzar la normativa i plans de manteniment de les
instal·lacions adequats al servei i a les necessitats de les entitats i
usuaris.
- Definir i periodificar les necessitats d’equipaments.
- Potenciar la marca “Esports de Cerdanyola” a la ciutat i fora.
La Comissió de treball, creada en el si del Consell Municipal de l’Esport,
haurà de ser la principal responsable de la redacció del Pla i la que presenti la
proposta a l’equip de govern per a la seva posterior aprovació al Ple.
OBJECTIUS DEL 3er CONGRÉS DE L’ESPORT DE CERDANYOLA
Es per això que farem el 3er Congrés de l’Esport de Cerdanyola amb la voluntat
de treballar activament per aquest Pla que s’està fent des del Consell Municipal
de l’Esport mitjançant la comissió de treball.
Treballarem amb tres taules, per definir un anàlisi i propostes:
1.- Taula Esport
Per definir objectius, gestió, legislació, organització, propostes
actuals o de futures dels clubs i les entitats esportives de la ciutat.
Definir itineraris per la pràctica esportiva a la ciutat, en totes les
edats i necessitats que pugin tenir la gent de Cerdanyola.
2.- Taula Instal·lacions
Definir necessitats, espais, horaris, organització , gestió, de les
instal·lacions esportives de la ciutat actuals i de futur.
Repàs al MIEM 2007 per fer-ne una valoració i actualització de
estat de situació, a part de les noves necessitats sorgides aquests
últims 10 anys del propi esport.
3.- Taula Escolar
Model actual, establir propostes de tots els possibles actors,
regidoria, escoles, ampes, entitats. Com incloure la feina de les
escoles a l’esport de base, i com pot entrar les entitats ajudar a
l’esport escolar o competicions d’aquest àmbit.

QUI I COM ES POT AL 3er CONGRÉS DE L’ESPORT DE CERDANYOLA
El 3er Congres de l’Esport de Cerdanyola, esta enfocat a la participació del
agents participants en l’esport de la ciutat, ciutadans, practicants, dirigents,
entrenadors, directius, professors, tècnics, empresaris, professionals de totes
les entitats implicades, ajuntament, regidoria, clubs, escoles, instituts,
universitats, empreses, ampes, partits polítics, etc...
Per poder participar en aquest 3er Congres de l’Esport s’obriran inscripcions via
pagina web de l’AEC, i es rebrà tota la documentació necessària per poder
participar activament en les tres taules de treball preparades.
HORARIS DEL 3er CONGRÉS DE L’ESPORT DE CERDANYOLA
9:30
9:45
10:00
11:00
11:00
11:30
12:30
12.30
13:30
13:30
14:30

ACREDITACIONS
PRESENTACIÓ
INICI TAULA 1(Esport)
FINAL TAULA 1(Esport)
COFFEE BREAK
INICI TAULA 2 (Instal·lacions)
FINAL TAULA 2 (Instal·lacions)
INICI TAULA 3 (Escolar)
FINAL TAULA 3 (Escolar)
CONCLUSIONS
FINAL DEL 3er CONGRÉS

LLOC DEL 3er CONGRES DE L’ESPORT DE CERDANYOLA
El 3er Congres de l’Esport de Cerdanyola, es realitzarà al local de
l’associació de veïns de Sant Ramon, en la sala que s’accedeix pel
carrer Tort numero 16, tot i que l’accés per carrer Santa Maria també
estarà obert.
DOCUMENTACIÓ I PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS DE L’ESPORT
Enviarem tota la informació de les taules de treball, dossiers,
qüestionaris, enquestes i les explicacions de com preparar i participar
activament en el 3er Congres de l’Esport de Cerdanyola.
Estaria be que mitjançant un formulari s’inscrigui la gent que vol
participar-hi per poder definir millor les necessitats organitzatives, a la
web de l’associació tindrem el full d’inscripció.
Esperem la màxima participació de tots els agents implicats en l’esport
de la ciutat, ja pot ser com a col·lectiu, entitat, ampa, club, escola,
institut, regidoria, partit polític, o a títol individual.

