Candidatura Eleccions Comissió Sectorial Esports

Esquerra Republicana de Catalunya

Països Catalans, 11 de setembre de 2020

PLA DE TREBALL SECTORIAL

Comissió Sectorial ESPORTS

1. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I PROPOSTA POLÍTICA

Principals temes polítics sectorials a prioritzar:
●
●
●

Llei de l’Esport de Catalunya.
El model Esportiu de la República Catalana.
L’esport com a eix transversal en la vida dels ciutadans/es.

Sessions de treball:
●
●
●
●
●
●
●

Esport i ciutadania.
Dones i esport.
Promoció de l’esport.
Esport per a tothom.
El model d’esport de competició i d’alt nivell.
Esport en poblacions especials.
Integritat en l’esport.

Temes jornada intersectorial de caràcter transversal:
●
●
●
●
●
●
●
●

Dones i esport.
Esport i salut.
Esport i educació.
Esport i municipis.
Esport en els centres penitenciaris.
Esport i desenvolupament sostenible.
Economia i indústria de l’esport.
L’esport català al món.

PROPOSTA POLÍTICA
Elaboració de 1 iniciativa política de cadascun dels temes sectorials triats:
●
●
●
●
●

Impuls d’una nova llei de l’esport.
Promoció i visualització de l’esport femení en tots els àmbits.
La dimensió educativa i social de la pràctica de l'esport.
L'esport com a factor de salut i benestar.
La solidaritat i complementació entre l'esport professional i l'amateur.

Elaboració de 1 iniciativa política per cada sessió de treball i jornada que s’organitzi:
●
●
●

L’Educació Física i l’Esport en els centres educatius: increment hores
d’Educació Física.
Promoció de l’esport com a eina d’integració social.
Foment de la formació dels tècnics esportius i professionals de l’esport .

GESTIÓ DE L’ACTUALITAT
Elaboració de posicionaments, comunicats i manifestos sectorials sobre l’actualitat.
●
●

Presència en les xarxes socials.
Coordinació amb els diferents òrgans del partit per l’estratègia i posicionament
sobre els temes sectorials d’actualitat i de futur.

PROGRAMA SECTORIAL
·

Elaboració del programa electoral de les eleccions al Parlament.

·

Actualització dels continguts dels pilars de La República que farem.

2. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ORGANITZACIÓ

RENOVACIÓ DE LES EXECUTIVES SECTORIALS PARITÀRIES

Càrrecs directius:
·

Presidència: Josep Campos i Rius

·

Secretaria general: Marta Luque i Angulo

Vocalies operatives:
·

Vocalia de Comunicació: Carlos Rodríguez i Escuredo

·

Vocalia de Partit Obert (relació amb l’entorn i vinculació a moviments socials): Marta
Luque i Angulo

Vocalies de temàtica sectorial
·

Vocalies de lliure designació:

Vocalia de model esportiu: Raül Romeva
Vocalia de dones i esport: Núria Picas
Vocalia d'esport i ciutadania: Sixte Abadia
Vocalia de promoció i indústria de l'esport: August Tarragó
Vocalia de Barcelona: Carles Rodríguez
Vocalia de Tarragona: Camí Mendoza
Vocalia de Lleida: Gemma Vilarasau
Vocalia de Girona i relació amb les corts: Elisenda Pérez
Vocalia de Terres de l’Ebre i esport d'alt rendiment: Iris Castell

CONSTITUCIÓ DE GRUPS DE TREBALL SECTORIALS
· Constitució de grups de treball d’entre les vocalies de temàtica sectorial:
●
●

Creació de grup de savis/es experts en temàtiques sectorials
Creació de grup de regidors/es, diputats/des i senadors/es vinculats en l’àmbit
de l’esport

· Organització de sessions de treball amb participació de professionals, experts i entitats:
●

A nivell nacional i internacional

· Elaboració de 1 iniciativa política per a cada grup o sessió de treball:
●

Elaboració de discurs polític i prioritats en diferents àmbits: municipal, nacional,
etc.

3. INCIDÈNCIA SOCIAL

La vocalia de Partit Obert té la funció de coordinar la relació amb l’entorn, la participació a
esdeveniments socials i la vinculació amb els moviments socials.

·

Actualització de la base de dades d’entitats i carta de presentació de la nova sectorial.

·

Coordinar la participació a esdeveniments socials i vinculació a moviments socials.

·

Participació a la comissió sectorial de Moviments Socials.

4. COMUNICACIÓ

La vocalia de Comunicació té la funció de coordinar i impulsar l’acció comunicativa:

·

Encàrrec d’articles per al blog i el butlletí digital.

·

Coordinació de posicionaments, manifestos i notes de premsa.

·

Gestió del twitter sectorial i cogestió del facebook.

·

Creació de xarxa de suport de difusió de continguts sectorials (grup Whatsapp, canal
Telegram).

5. FORMACIÓ

FORMACIÓ INTERNA
Necessitats de formació interna de la sectorial:

·

Comunicació 2.0
●

Eixos de l’esport en la política municipal, diputacions i Secretaria General de l’Activitat
Física i l’Esport.

FORMACIÓ EXTERNA
-

Formació a càrrecs electes municipals en un tema sectorial concret:
●
●
●
●
●
●

Dones i esport
Esport i discapacitat
Esport i integració social
Esport en els centres penitenciaris
Esport per a tothom
Esport, oci i turisme

6. INNOVACIÓ

●

Nou format de les jornades: jornades en format no presencial

●
●

Participació de la militància de forma col·laborativa en temes sectorials
Creació de grup de “savis/es” assessors experts de la comissió sectorial

7. CALENDARI I PRESSUPOST

Calendaritzar les accions previstes en el pla de treball
-

Previsió de l’elaboració dels programes electorals.
Organització trimestral d’una sessió de treball sectorial o intersectorial.
Convocatòria d’assemblea mensual ordinària oberta i/o de l’executiva presencial o
telemàtica.

