Juan José Rodríguez González, amb DNI 46322545Q, domiciliat al carrer Joan Alcover nº 32 de
Barberà del Vallès, com a Portaveu de la Plataforma Ciutadana per Barberà vol presentar la següent
moció per tal que sigui inclosa a l'ordre del dia del proper Ple Municipal

MOCIO SOBRE EQUIPAMENTS PER A JOVES AL SECTOR PLAÇA DE LA UNITAT

Les ciutats i qui les governa han de vetllar per tal que els seus ciutadans disposin de les millors
oportunitats de desenvolupament personal i social. En aquest sentit els equipaments municipals fan
una gran tasca. D'una banda els equipaments esportius ajuden a socialitzar els nois i noies i els
equipaments culturals ofereixen la oportunitat d'ajudar-nos millorar en l'àmbit personal. El sector
de la Plaça de la Unitat havia tingut fins no fa gaire dos equipaments que pensem que eren bàsics
per tal d'oferir als joves d'una banda un espai d'acollida i de l'altre un lloc on poder estudiar,
consultar o fer la seva feina d'escola. Aquests equipaments que eren el Centre Obert i la Biblioteca
Esteve Paluzzie han estat traslladats a altres zones de la ciutat i en el seu lloc no s'ha creat cap altre
equipament que pogués suplir la seva manca.
La greu crisi que patim porta associat que hagin augmentat els problemes socials. Les dificultats
econòmiques han carregat sobre aquelles famílies a les que ja hi havia problemes d'inestabilitat
laboral o de dificultats per exercir una paternitat responsable. que Pensem que ara més que mai cal
fer un esforç per oferir en aquest barri un equipament que permeti que els nois i noies tinguin un
lloc on ser acollits i poder estudiar, llegir o fer consultes amb tranquil·litat i en un bon ambient de
treball.
Per aquest motiu la Plataforma Ciutadana per Barberà proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació de
la següent moció:
1.- Crear a l'edifici del Casal de Cultura un aula d'estudi amb les característiques següents:
. Material bàsic de consulta en format llibre (llibres de text, enciclopèdies, revistes...)
. Punts de connexió a Internet
. Personal que gestioni aquest espai

A Barberà del Vallès, juny de 2010.

