
Proposició del GM de la CUP per a la millora del campus de vòlei platja que se
celebra cada any, en el marc de l’Estiu Jove,a la nostra ciutat.

Atès que cada any Manresa Jove organitza  el campus de vòlei platja a Plaça Major i al
Parc de la Seu per a joves de 12 a 18 anys.

Atès  que  el  preu d’aquest  campus  és  de  25 euros  i  aquest  any ha  comptat  amb la
participació de 16 joves de la nostra ciutat de les quals 3 estaven becades.

Atès que amb la infraestructura actual d’aquest campus compta amb dues pistes i  podria
assumir tenir fins a 24 joves.

Atès que anys enrere el mateix campus havia comptat amb la presència de moltes més
joves.

Atès que aquest campus es celebra al Nucli Antic de la nostra ciutat, durant la setmana
posterior a que les joves hagin acabat classes i que la majoria de campus d’estiu no hagin
començat i, per tant, moltes de les joves no tenen activitats a fer durant el matí.

Atès que l’Ajuntament fa una inversió  important  per celebrar  el  torneig de vòlei  platja
posant la pista a la plaça Major durant tota la setmana.

Atès que diverses famílies s’han interessat pel campus adreçant-se a les monitores que
impartien les classes i, entre d’altres preguntes, han demanat si era gratuït. 

Proposem:

1-  Que  l’Ajuntament  de  Manresa  es  comprometi  a  millorar  la  promoció  del  campus
informant de forma més activa i, sobretot, difonent l’activitat en els espais de trobada de
joves del barri com La Kampana o l’Escola Popular. També fent-ne difusió a viva veu pels
instituts de la ciutat.

2- Que l’Ajuntament de Manresa millori la infraestructura assumint una tercera pista al
Parc de la Seu i contractant els monitors/directors corresponents per poder desenvolupar
l’activitat.

3-  Que l’Ajuntament de Manresa ofereixi  beques per  aquelles famílies que no puguin
assumir el cost del campus assegurant que cap jove de la ciutat es pugui quedar sense
participar per la seva condició econòmica.

No obstant, el Ple decidirà.
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