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MOCIÓ PER PROMOURE BEQUES ESPORTIVES PER A FAMILIES AMB DIFICULTATS
ECONÒMIQUES I PER GARANTIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS INFANTS I JOVES 

Atès que la crisi sanitària de la Covid 19 està provocant una greu crisi social i econòmica sense
precedents que està fent augmentar les desigualtats socials a la nostra societat.

Atès que aquesta crisi econòmica també està afectant l'àmbit esportiu especialment als clubs i
entitats esportives que tenen greus dificultats per tirar endavant la seva tasca.

Atès que l'esport és un motor de canvi social i una eina essencial per als infants i joves per la
seva formació perquè fomenta l'educació en valors, la cohesió social, els hàbits saludables i el
desenvolupament personal i social.

Atès que les entitats esportives de la nostra ciutat han tingut i tenen un paper fonamental per
garantir la pràctica esportiva per tots els segments de la població amb independència del seu
origen, edat, sexe, condició física o nivell socioeconòmic.

Atès que en l'actualitat molts infants i joves no poden gaudir de l'activitat o tenen dificultats
perquè no poden fer front a les quotes dels clubs  entitats esportives i Associacions de Famílies
d’Alumnes. (

Atès que des de l'Ajuntament de l'Hospitalet hem d'impulsar mesures i facilitar aquest accés a
totes les persones i especialment aquelles que més ho necessiten i que més dificultats puguin
tenir.

Atès que l'Hospitalet és una ciutat que ha apostat per l'esport com una eina fonamental a l'hora
de transmetre valors positius i cohesionar la ciutadania.

Atès que des de l'Ajuntament  de l'Hospitalet hem de seguir  treballant  perquè tothom tingui
accés a la pràctica esportiva de l’esport federat i de l’esport escolar vinculat als Jocs Escolars.

Atès que la finalitat de la Beca Esportiva té com a objectiu promoure un ajut públic per garantir
que cap infant o jove pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques i
potenciar  les  entitats  esportives,  clubs  i  associacions  de  Famílies  d’Alumnes  de  la  ciutat.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

ACORDA

Primer.- Instar a l’equip de govern a impulsar una beca esportiva per tal de garantir que cap infant
o jove quedi exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

Segon.- Traslladar  els  presents  acords al  Consell  de  Ciutat,  als  Consells  de Districte  i  a  les
entitats i clubs esportius de la ciutat. 


