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ACTUALITAT

ACrUAUTAT

La pista central del Pavelló MunicípaL que ha guanyat molta llum gràcies a les grans vidreres que s’han instal·lat a banda í banda de la pista.

Víla-seca estrenarà aquest setembre el
Pavelló dels Jocs Mediterranis 2018
Les obres de rehabilitació ja estan enllestides, de manera que és la primera infraestructura en estar a punt per als Jocs

CrístimSerret
Aquest mes de setembre els vilasecans podran estrenar el nou
Pavelló Espoitiu Municipal des
prés de les obres de remodeladó
que s’han dut a terme els últims
mesos. Així ho va assegurar l'al
calde ]osep Poblet el passat 21 de
juny durant la visita a VUa-seca
del presidem del G>mitè Olím
pic Espanyol (COE), Alejandro
Blanco.
El màxim representant del
COE va visitar les instal·lacions
esportives de VUa-seca, les
primeres en estar disponibles
per als jocs Mediterranis 2018,
acompanyat de l’alcalde de làrragona josep Fèlix BaUesteros.
BlaiKO va assegurar estar grata
ment sorprès amb el paveUó de
VUa-seca, i va assegurar que Ihrragona 2018 «marcarà el futur
dels jocs Mediterranis».
Els jocs se celebraran del 22
de juny a l'i de juliol de l’any que
ve. i VUa-seca acollirà les proves
de Uuita greco-romana. A més, el
municipi també serà la seu de les
proves dedcUsme.
La intervenció al PaveUó Mu
nicipal de VUa-seca ha consistit
en un paquet d'obres consistents
en la reforma de la pista central,
les grades i la zona de serveis, la
cobertura de la pista exterior, i
la construcció d’un porxo que
uniñca els espais. La inversió
destinada a aquesta aauació ha
estat d’i.i8o.ooo euros, aportats
per la Diputació de ’làrragona
mitjançant el programa d’ajuts

a les seus oUmpiques dels jocs
2018. Durant la visita, Talcalde josep Poblet va explicar que
aquest paquet de remodelacíons
es complementarà amb petites
mUlores a càrrec de l’Ajunta
ment de VUa-seca que ja estaven
previstes, i que no formaven part
del programa dds jocs.
/unb la rehabUitadói el paveUó
ha guanyat Uuminosítat i també
capacitat esportiva, ja que amb
la cobertura de la pista exterior
aquesta es podrà fer servir tot
l’any.
«No tindria cap sentit tenir
el paveUó tancat fins al juny de
l'any que ve. Tot aquest temps
que hem guanyat hem de retor-

■ Amb la rehabilitació
el pavelló ha guanyat
lluminositat i capacitat
esportiva

El president del COE Alejandro Blanco (a la foto superior, al costat de Josep Poblet), va visitar el Pavelló el passat 21 de juny.

nar-lo a tes nostres entitats»,
va assegurar PobleL D’aquesta
manera, a partir del mes de se
tembre els dubs de bàsquet, pa
tinatge, hoquei handbol i futbol
sala podran tomar a entrenar i
competir al I^Uó MunicipaL
Durant el temps que han durat
les obres, els esportistes han es
tat traslladats a altres zones del
munidpi fet que ha comportat
una despesa per part de l’Ajunta
ment de 80.000 euros, que s’han
destinat a l'adequadó d'aquests
espais provisionals.

