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Bona tarda,  

Davant les darreres informacions sobre equipaments esportius concrets, el camp de futbol i 

les pistes de tennis, us voldria informar de primera mà en quin moment estem.  

Des de l’Equip de govern som conscients de la situació dels equipaments esportius on per un 

dèficit estructural d’inversió d’anys anteriors a causa de la crisi econòmica que afectava el 

consistori, patim una situació insostenible en algunes instal·lacions. Això ens ha ocupat 

aquests darrers anys per posar al dia cada instal·lació per poder, aleshores, fer una política 

activa d’esport.  

A mitjans de l’any 2020, a causa de la pandèmia, es van suspendre les regles fiscals per part 

de la Unió Europea, un fet transcendent perquè per primera vegada permetien que els 

ajuntaments utilitzéssim els romanents (estalvis involuntaris acumulats). Un cop hem pogut 

disposar d’aquest recursos, hem aprovat diferents inversions en esports com el cobriment de 

pistes esportives al barris, obres d’arranjament del pavelló municipal i construcció de la sala 

annexa, obres estructurals al camp de futbol així com l’increment de la partida de subvencions 

a les entitats esportives fins arribar als 100.000€.  

Des del 2015 hem invertit pel que fa a inversió en equipaments esportius a la piscina coberta 

de Can Pasqual (deshumectadora, caldera, torn i programari d’accés, i noves màquines pel 

gimnàs), piscina d’estiu (arranjaments en diferents anys i millores tècniques), pavelló 

municipal (humitats estructurals, nou parquet, reforç sostre, nova barana, reparació 

il·luminació), tennis (accessos, vestuaris i il·luminació), tennis taula (adequació banys per a 

persones amb mobilitat reduïda) i petanca (regeneració grava i millores il·luminació pistes 

petanca). Actualment estem licitant l’obra d’una sala annexa al pavelló municipal que 

hauríem de construir enguany per valor de més d’1.2 milions d’€.  

Totes les urgències d’aquests anys ens han fet retardar l’actuació estructural al camp de futbol 

però abans d’acabar l’any passat ja vam poder licitar el projecte per la remodelació integral 

de la instal·lació que costarà aproximadament 660.000€. En els propers mesos hem de 

disposar del projecte per poder adjudicar l’obra al camp abans d’acabar el 2022.  

Mentre no arriba la part d’obra estructural, s’ha establert una comissió política i tècnica per 

fixar accions de contenció que es puguin dur a terme relativament ràpid i que permetin que 

es desenvolupi una activitat esportiva i associativa el més normalitzada possible mentre 

esperem les obres definitives. 

En aquest sentit, l’Equip de Govern ens vam reunir amb la presidenta del Centre d’Esports 

Esparreguera per fer extensiva l’estratègia i poder formular conjuntament les accions més 

necessàries. Ens els propers dies ens citarem de nou per seguir al dia i coordinar les properes 

actuacions. Pel moment, de tot aquest treball, en surten les següents accions concretes:  

- Substitució de la gespa a aquells punts on està més perjudicada, prevista per aquest dijous. 

Per problemes de baixes laborals per COVID a l'empresa que havia de fer aquesta actuació, 

es reprograma per la setmana vinent. 

- Actuacions de sanejament al magatzem sotagrades (ja realitzat) i gàbies d’emmagatzematge 

per guardar el material de les entitats (ja estan contractades, esperem que estiguin a disposició 

durant els propers dies).  

- Protecció del quadre elèctric de la instal·lació (primera quinzena de febrer): procedirem a 

segellar el quadre elèctric per protegir-lo de filtracions i/o altres agents meteorològics que en 

puguin posar en perill el seu normal funcionament.  



- Reparació de la reixa que limita amb el CAP (primera quinzena de febrer): l’actuació 

consistirà en retirar la reixa actual per una de nova.  

- Cercar un despatx alternatiu de l’entitat del Centre d’Esports Esparreguera.  

- Actuacions de pintura, jardineria i substitució de xarxes i vidres (primera quinzena de 

febrer): pintarem les instal·lacions (parets exteriors) i posarem plantes aromàtiques a les 

platabandes al costat del camp. Substitució de les reixes del camp i del vidre interior.  

D’altra banda, i conscients de l’estat de les dutxes i vestuaris, estem estudiant la possibilitat 

d’instal·lar mòduls prefabricats perquè aquests s’hi puguin desplaçar. Aquesta opció ja es va 

estudiar en el seu moment i es va acabar descartant, però ara valorem d’altres ubicacions per 

a fer-ho possible. Evidentment, aquesta actuació no podrà ser tan immediata perquè implica 

una licitació, és a dir, un procediment obert i públic per seleccionar la millor empresa per dur 

a terme l'obra. No obstant, cal destacar que el problema de l’aigua calenta està solucionat des 

de fa setmanes.  

Pel que fa a les pistes de tennis i el problema amb la presència d’una humitat per una pèrdua 

d’aigua, el problema ja ha quedat detectat i demà es procedirà a solucionar.  

Som conscients del desgast durant anys sobre l’estat estructura de les instal·lacions 

esportives. Des del primer moment hem volgut tractar aquesta qüestió com una prioritat que 

érem conscients no podríem assumir de cop, ni pel cost econòmic ni per la capacitat de fer 

totes les obres alhora. Sis anys després, seguim acabant aquestes feines de gruix que 

intercalem amb la redacció d’un Pla Director d’Esports que haurà d’anar lligat al nou POUM 

per planificar una nova zona esportiva a llarg termini al nord de la Vila per poder donar el 

millor servei a veïnes i veïnes i poder acompanyar l’empenta de les entitats.  

Sabem de les tasques i l'esforç que es duen a terme des de les diferents entitats esportives, a 

qui donem tot el nostre suport per tal d’incentivar la pràctica lúdic-esportiva de la ciutadania 

d’Esparreguera, i seguirem treballant per millorar i dignificar les condicions de les 

instal·lacions esportives.  

La situació no és la idíl·lica i tampoc ens agrada a l’Equip de Govern pel que prego disculpeu 

els greuges, però aspirem a ser i volem ser part de la solució. Hi estem dedicant tot l’esforç.  

Salut. 

 


