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Vila-seca
Sant Antoni. El pregó
de l’abat de Poblet
obre la festa major

L’abat de Santa Maria de Poblet,
Octavi Vilà, va ser l’encarregat de
pronunciar el pregó de festes ahir
a Vila-seca. Així, va donar el tret
de sortida a la festa major d’hivern
en honor a Sant Antoni.
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Serveis

El pavelló, a punt per acollir
els Jocs Mediterranis
El consistori, juntament amb la Diputació, ha dut a terme una inversió de millora de
l’equipament –de 4.000 metres quadrats– que ascendeix ﬁns a 1,3 milions d’euros
CRISTINA SIERRA
VILA-SECA

Dins del programa d’actes de la
festa major d’hivern, l’Ajuntament
de Vila-seca ha inclòs la inauguració de les noves instal·lacions
del Pavelló, on s’ha fet una important millora per adequar l’equipament de cara als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. En total, s’ha
fet una inversió d’1,3 milions
d’euros que ha estat finançada per
la Diputació de Tarragona (1,1
milions per les obres) pel consistori (146.081,42 € per la renovació). «Tenim unes instal·lacions a
punt perquè els jocs arribin a bon
port. L’actuació s’ha fet pensant en
el fet que els vila-secans en puguin fer ús. De cara a la persona
era molt important fer l’acció per
què hi ha molts esportistes locals
que les utilitzen i també s’hi fan
altres activitats destacades que no
són esportives, per exemple, diferents actes de la festa major, com
el Gran Ball amb l’Orquestra Matinal i els concerts de Txarango i
La Raíz o, més recentment, la festa de Cap d’Any», assegura la regidora de Serveis al Territori, Manuela Moya.
L’equipament esportiu, de prop
de 4.000 metres quadrats, es va

construir fa 30 anys i necessitava
una reforma urgent per poder
acollir la competició de lluita com
a subseu dels Jocs Mediterranis.
Amb els diners invertits, s’ha fet
una rehabilitació integral de l’interior per tal d’adequar-lo a la
normativa vigent pel que fa a funcionalitat, eficiència de les instal·lacions, accessibilitat i seguretat d’ús, així com la millora i substitució dels revestiments, acabats
i serveis interiors de l’espai de
2.240 metres quadrats.
Per altra banda, també s’ha fet
el cobriment i ampliació de la pista annexa (1.576,40 metres quadrats), s’ha remodelat tot el paviment i s’ha construït un porxo
perimetral que uneix els dos espais. «Els acabats són de qualitat
i molt agradables. Els clubs esportius estan molt satisfets amb les
millores. Ara tenim un pavelló
molt més lluminós, més confortable. Les obres eren molt necessàries perquè també li hem

Les noves instal·lacions
s’inauguraran avui
amb la participació de
diversos clubs esportius

Imatge del Pavelló Municipal dels Jocs de Vila-seca. FOTO: LL. M.

donat un nou ús a la pista exterior, que ara funcionarà tant si fa
vent com si plou», apunta la regidora.
Les noves instal·lacions s’inauguraran avui dimecres, a les 18
hores, i comptarà amb la participació del Club Hoquei Vila-seca,
el Patí Club Vila-seca, el Club
Handbol Vila-seca i el Club Futbol
Sala Vila-seca. «Serà un dia molt
important perquè admirarem les
reformes que s’han fet amb els
veïns i amb les entitats esportives
que en fan un ús freqüent», assegura Moya, la qual convida tots
els vila-secans a participar en
aquest acte.

