
Hola alcalde/essa, hola regidors/es!

Som la plataforma “Ja n’hi ha prou” en defensa de l’esport base i amateur de Catalunya.
Per presentar-nos creiem que el millor és que llegiu i reflexioneu sobre el nostre manifest,
un manifest on ja s’han adherit més d’11500 persones i entitats esportives del país:

Primer de tot agraïr-vos aquells i aquelles que heu fet mans i mànigues per ajudar clubs i
entitats per poder desenvolupar un mínim d’activitat esportiva per a nenes, nens i joves del
vostre poble, municipi, ciutat o barri en situacions tan complexes.

Però anem al gra! Perquè creiem que ens hem de dirigir a vosaltres. Obedients al
(des)Govern de Catalunya heu passat la clau i el forrellat a pavellons i instal·lacions,
deixant literalment al carrer a nens i nenes, joves esportistes, a entrenadores i entrenadors,
coordinadors i coordinadores, directius i directives i famílies dels clubs del vostre municipi. I
això ho heu fet sabent que era absolutament incoherent amb l’obertura de teatres, auditoris,
centres que també estan sota la vostra tutela.

L’esport de base, aquell que practiquen el nens i nenes i joves del vostre municipi, i
vosaltres ho coneixeu de primera mà és SALUT, és EDUCACIÓ en valors, és BENESTAR i
és l’eina més potent de COHESIÓ SOCIAL. Tenim molt clar que és el Govern de Catalunya
el que amb les seves decisions arbitràries, incoherents i gens dialogades és el
RESPONSABLE que el món de l’esport de base vegi en greu perill la seva continuïtat

És per això que us demanem que guardeu el carnet polític a la butxaca, defugiu de silencis
que us farien còmplices i corresponsables i que escolteu el clam dels clubs i entitats
esportives del vostre municipi, que escolteu la veu de patiment d’aquells que regalen el seu
temps perquè nens i nenes puguin fer esport. Però sobretot us volem demanar que
defenseu els drets dels més petits i dels joves a tenir uns hàbits saludables i una formació
de qualitat practicant l’esport que els apassiona.

Ja per últim us convidem a participar a les mobilitzacions que es faran davant de casa
vostra, els Ajuntaments de Catalunya, el proper dissabte dia 23 de gener, a les 12:00h,
perquè ja és hora que alcades, alcaldesses, regidores i regidors del nostre País digueu
també, alt i clar, que “JA N’HI HA PROU”.

#surtsajugarambnosaltres ???

Moltes gràcies!

Plataforma “Ja n’hi prou”
La gent de l’esport base i amateur de Catalunya


