
Manresa és una ciutat eminent-
ment esportiva i així ho ratifica l’in-
crement d’esportistes que vehicu-
len els seus clubs. Aquest fet, però,
crea una situació de saturació en
determinades instal·lacions que
obliga algunes entitats a aturar el
seu incipient creixement; a rebai-
xar la qualitat dels entrenaments
que haurien de rebre els seus espor-
tistes o, fins i tot, a traslladar part de
la seva activitat diària de preparació
a altres municipis. Aquesta és la
conclusió que podem extreure
d’una enquesta efectuada per Re-
gió7 a setze entitats esportives.

L’estadi de futbol del Congost i el
pavelló del Pujolet són, a hores
d’ara, les instal·lacions més atapeï-
des. La problemàtica, però, no afec-
ta només les dependències públi-
ques. Per exemple, tres entitats  que
disposen d’infraestructures prò-
pies com l’AE La Salle Manresa, el
Gimnàstic de Manresa o la Funda-
ció Joviat necessiten altres espais
per encabir tota la seva activitat set-
manal, i les pistes del Complex del
Vell Congost i el Nou Congost tre-
ballen al límit.

Vuit equips entrenant alhora
L’entitat que en aquest moments
viu més estretors és el Centre d’Es-
ports Manresa. Miquel Ezequiel, di-
rector esportiu del club, assegura
que «no puc oferir als meus juga-
dors un espai adequat on entrenar-
se. Per poder fer cabre les sessions

preparatòries de tots els equips, en
determinades franges horàries
hem de dividir el camp en sis parts,
en cadascuna de les quals ha de
preparar-se un equip, mentre dues
formacions més s’exerciten a la
zona d’escalfament situada rere
una de les porteries. Fins i tot el pri-
mer equip s’entrena habitualment
només amb mig camp».

La impossibilitat de renovar els
acords que permetien a equips del
CE Manresa desplaçar-se a entre-
nar-se a Callús i el Pont no s’ha vist
compensada per les hores d’entre-
nament disponibles al camp de so-
rra annex a l’estadi i a les Cots. «Ne-
cessitaríem un segon camp de ges-
pa artificial per cobrir la demanda
dels vint-i-nou equips que tenim, a
més de la substitució de la gespa de
l’estadi. S’ha sotmès a un ús inten-

siu  i està molt degradada», conclou
Ezequiel.

A cavall del Pujolet i altres espais
El Manresa Futbol Sala i el Club Patí
Manresa tenen el pavelló del Pujo-
let com a seu. Però ni utilitzant la
pista poliesportiva annexa, condi-
cionada per l’Ajuntament els da-
rrers dies, ni efectuant sessions pre-
paratòries a partir de les quatre, no
poden encabir tota la seva activitat
intersetmanal al Pujolet. El CP
Manresa el complementa traslla-
dant les escoles de patinatge i ho-
quei a la Font, mentre que el Man-
resa FS ha signat un acord amb la
UE Castellgalí per tal que alguns
dels seus equips s’entrenin al pave-
lló d’aquesta vila. Estadísticament,
de les 46 hores setmanals d’entre-
nament que efectuen la totalitat
d’equips del Manresa FS, només 25
(54,4 %) s’executen a l’interior del
Pujolet, i el CP Manresa només pot
encabir-hi el 37% de les sessions
preparatòries. 

David Planes, vicepresident i res-
ponsable de relacions institucio-
nals del Manresa FS, assenyala que
«els nostres equips  no poden fer les
sessions d’entrenament que neces-
siten pel seu nivell competititu.
Tampoc podem créixer. Necessi-
tem un pavelló en exclusiva per al
futbol sala». Per la seva banda, Car-
les Compte, president del CP Man-
resa, s’expressa en la mateixa línia.
«No poden entrenar-se en escena-
ris reals ni treballar les modalitats
per parelles i xous en patinatge ar-
tístic. L’any vinent hem de crear un
sènior masculí. On l’encabirem?»,
es pregunta.

La demanda creixent
satura les instal·lacions
esportives de Manresa

PAVELLONS, CAMPS I PISTES A VESSAR Espais com l’estadi de futbol del Congost i el
pavelló del Pujolet no abasten les necessitats dels clubs que acullen, i el Complex del
Vell Congost i els pavellons de l’Ateneu, La Salle i la Joviat funcionen a ple rendiment

SALVADOR REDÓ

El Complex Vell Congost té una destacada utilització d’entitats de bàsquet

SALVADOR REDÓ

Entrenament del Manresa FS al Pujolet, on també hi ha el CP Manresa

 

Al Nou Estadi han d’entrenar diverses formacions del CE Manresa alhora
MANRESA

Lluís Cuberes i Martí

L’èxit de l’oferta del Gimnàstic, La
Salle i Fundació Joviat ha forçat
aquestes tres entitats, que tenen
instal·lacions pròpies, a cercar al-
tres espais per oferir la preparació
adequada als seus usuaris. 

Sergi Martínez, gerent del Nàstic,
exposa que «l’increment del nom-
bre d’equips que hem viscut els da-
rrers anys requeria més disponibi-

litat de camps d’entrenament. In-
cloent-hi els equips de l’escola,
aquest any tindrem 50 conjunts.
Per això hem signat un contracte de
filiació amb el CF Castellgalí. Ara,
a més de tutelar  i dinamitzar els
equips de la vila, formacions prò-
pies s’hi entrenen vint hores la set-
mana». Joel Romeu, director espor-
tiu de La Salle, explicita que «en
aquests moments, necessitaríem

un pavelló i mig». Equips lasal·lians
es preparen a l’Ateneu, el Vell i el
Nou Congost. També utilitzen
aquestes dues darreres instal·la-
cions set equips federats de bàs-
quet femení de la Joviat. Xevi Sisa,
el seu responsable, conclou que
«no necessitem urgentment més
espais per al bàsquet, però sí que
seria convenient tenir una altra ins-
tal·lació a mitjà termini».

LL. C.  MANRESA

Gimnàstic de Manresa, La Salle i Joviat recorren 
a espais aliens per atendre els seus esportistes

LA DADA
ONG Diapo: treballar per la
integració des de la sorra
 Evitar l’exclusió social dels
infants de famílies sense recur-
sos a través del futbol. Aquesta
és la finalitat de l’ONG Diapo,
una feina que s’efectua quasi
sense mitjans i des del camp de
sorra annex a l’estadi del Con-
gost. Moctar Thera, ànima de
l’ONG, assenyala, resignat, que
«la nostra tasca seria molt més
efectiva si es fes en un camp de
gespa artificial digne».

TEMA DEL DIA
DIMECRES, 25 D’OCTUBRE DEL 20172 3

L’Ajuntament de Manresa i l’ins-
titut Lluís de Peguera han signat un
conveni per a l’ús social del gimnàs
del centre educatiu a favor de les
entitats esportives de la ciutat que
no disposen de prou espais d’entre-
nament coberts. 

Durant aquesta temporada
2017-18, el principal beneficiari
d’aquest conveni serà el Club Rít-

mica Manresa, que ha incrementat
el nombre de nenes i joves que
practiquen aquesta modalitat de
gimnàstica i se situa en unes 150 es-
portistes distribiuïdes entre l’escola
d’iniciació i els cinc equips de com-
petició de diferents nivells i edats.
Això mantenint, el Club Rítmica
Manresa, el poliesportiu municipal
Ateneu Les Bases com a equipa-
ment de referència.

F.D.MANRESA

L’Ajuntament i el Peguera signen
un conveni per a l’ús del gimnàs

TEMA DEL DIA
DIMECRES, 25 D’OCTUBRE DEL 20172 3

La sobreutilització de les infraestructures impedeix a algunes entitats 
oferir als seus esportistes entrenaments de qualitat i limita les possibilitats 
de creixement d’esports com el futbol, el futbol sala o l’hoquei patins

Escola Joviat


