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MOCIÓ  PROPOSANT   LA CREACIÓ  D’UNA ZONA PER  PRACTICAR  L’ESPORT  A

L’AIRE LLIURE A LA FEIXA LLARGA I PER PROMOURE AQUESTES ZONES A ALTRES

LLOCS DE LA CIUTAT

Atès  que  fer  esport  és  una  activitat  molt  recomanable  a  qualsevol  edat  pels  múltiples
beneficis que aporta a la salut i el benestar de les persones.

Atès que en els darrers anys la nostra ciutat ha tingut un increment important de la pràctica
esportiva ja sigui en instal·lacions municipals, privades, clubs o en espais públics.

Atès que els espais públics urbans situats a parcs, avingudes i altres zones a l'aire lliure
poden ser un bon lloc per realitzar activitat física, caminar o córrer.

Atès que aquests espais són una manera senzilla de fer activitat física accessible que no
requereix un equipament complex.

Atès que a l'Hospitalet disposem de diferents parcs i espais públics que podrien ser espais
per  la  pràctica  esportiva  a  l'aire  lliure.  Circuits  esportius  que haurien  d'estar  convenient
senyalitzats, amb informació i consells pràctics.

Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet va impulsar la zona esportiva de la Feixa Llarga on es
troben  equipaments  esportius  com  el  poliesportiu  Sergio  Manzano,  l'Estadi  de  Rugby,
l'Estadi Municipal futbol, el camp de Futbol de la U.D. Unificación Bellvitge, o l'Estadi de
Beisbol (que està pendent d'un nou estadi de nova construcció).

Atès que hi ha molts veïns i veïnes de l'Hospitalet que practiquen el “running” en la zona de
la Feixa Llarga i en altres punts de la ciutat o fins i tot es desplacen a altres parcs de ciutats
veïnes  com  Can  Mercader  de  Cornellà,  on  disposen  de  zones  adequades  i  en  millors
condicions.

Atès que entre les diferents instal·lacions esportives hi ha llocs que en aquest moment estan
en desús, degradats o estan sent utilitzats per aparcament o altres activitats.

Per tot el que s’ha exposat, el grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de l’Hospitalet

proposa l’adopció dels següents.

ACORDS

Primer.- Instar l’Ajuntament a redactar un estudi per tal d'impulsar i crear circuits esportius

en diferents espais públics i parcs de la nostra ciutat.

Segon.- Instar l’Ajuntament a crear un circuit Esportiu a la Zona de la Feixa Llarga per tal

que els ciutadans i ciutadanes puguin fer running.

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat,  als Consells de Districte, a les

entitats esportives de l’Hospitalet, a la FAV de l’Hospitalet i a les AA.VV. de l’Hospitalet.


