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Impuls d'una iniciativa per promoure la igualtat a les entitats esportives

Plans d’igualtat a les entitats
esportives de Sant Cugat

Ja hi participen
17 entitats
@eduardizquierdo

Eduardo
Izquierdo

S

uport Associatiu
continua prestant
serveis a les administracions públiques
i, en aquest cas, i englobat dins el projecte
educatiu Encortaja’t
que, com sabem, marca una de les actuals
línies estratègiques
de Fundesplai, s’ha
encetat amb l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès el projecte “En
qüestions de gènere,
EMPAT”. Aquest s’emmarca dins les activitats formatives que
s’integren en l’elecció
de la ciutat vallesana
com a Ciutat Europea
de l’Esport 2018.

Diversitat. Les entitats participants representen un ampli ventall d’esports: futbol, voleibol, bàsquet, patinatge, hoquei, etc. FOTO: AJ. SANT CUGAT

L’objectiu general de la
iniciativa és impulsar la
millora en aspectes d’igualtat del sistema esportiu local a través del
suport a les entitats esportives, dins del marc
normatiu vigent. Aquest
objectiu n’engloba un de
més concret: que Sant
Cugat del Vallès sigui pionera aconseguint que la
major part de les entitats
esportives de la ciutat
disposin de pla d’igualtat
d’oportunitats.

Més projectes a ajuntaments
Aquest mateix 2018,
Suport Associatiu ha
començat dos serveis
d’assessorament en
ajuntaments de Catalunya
que se sumen als que ja
presta habitualment a localitats com Barcelona, el
Prat de Llobregat o Santa
Coloma de Gramenet,
entre altres. Amb l’Ajuntament de Badalona, s’ha
posat en marxa el Servei
d’Assessorament a entitats, on es dona assis-

tència jurídica, laboral,
informàtica, econòmica
i fiscal de manera gratuïta a totes les organitzacions que ho sol·liciten.
D’altra banda, també
s’ha iniciat el Punt del
Voluntariat d’Esplugues
de Llobregat adreçat a
les entitats i ciutadania
del municipi que vulguin
informació i assessorament en l’àmbit de
l’associacionisme i el
voluntariat.

Fareu de reporters
i tornareu a casa amb
El Periódico
de les vostres colònies!

Cases de colònies
de la màxima qualitat
a tot Catalunya
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Excursions, jocs, tallers
i activitats d’aventura
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Colònies per a nois i
noies de 7 a 12 anys
Monitors i monitores
especialitzats

Piscina, activitats
aquàtiques i molt més!!!
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Estiu dede
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Colònies
amb el Periódico

3a edició

En aquesta primera edició, que s’espera que pugui tenir continuïtat en
altres àmbits i territoris, es
compta amb la participació
de 17 entitats que representen un ampli ventall d’esports com futbol, voleibol,
bàsquet, patinatge, hoquei,
gimnàstica rítmica, ciclisme, futbol sala, etc. El projecte va ser presentat amb
una sessió que es va dur a
terme el passat 13 de març
a la Casa de Cultura amb la
presència de Carmela Fortuny, que ocupa la tinència
d’alcaldia de Presidència,
Cultura i Promoció de la
ciutat i portaveu adjunta
del grup municipal, amb
adscripció de la Regidoria
d’Esports i Joventut i del
Comissionat del Reial Monestir; Montse Mas, directora general d’Eurofitness;
Núria Terribas, presidenta del Club de Voleibol de
Sant Cugat, i Víctor García,
cap de Suport Associatiu.
Les sessions presencials
d’EMPAT s’han realitzat
durant el mes de maig i les
entitats han pogut treballar
temes com la diagnosi, la
decisió d’accions a emprendre, el llenguatge inclusiu o el protocol enfront
l’assetjament sexual. El 19
de juny, aquestes organitzacions rebran un reconeixement públic per part de
l’Ajuntament.
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Més informació i RESERVES A:
estiudecolonies.elperiodico.cat
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