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ACTA  NÚM. 6 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 15 DE JUNY DE 2006 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el  15 de juny de 2006, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial  el  Ple de  
l’Ajuntament, sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que 
correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Joaquim Monturiol Sanés, Roser Ortigosa Fernández, Albert Rubirola 
Sirvent, Juli Clavijo Ledesma, Maria Costa Pau, Antoni Agustí Martí, Anna 
Torrent Rafart, Juli Pérez Rodríguez, Eudald Morera Salis, Josep Berga Vayreda, 
Josefina Puig Codinach, Miquel Serrat Brugués, Anton Obrador Lagares, Joan 
Torres Nalda, Margarida Verdaguer Ordeig, Joaquim de Trincheria Polo.  
Excusa la seva presència el Sr. Jordi Estarlich Corominas 
 
Hi assisteixen l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària la de la corporació la Sra. Marta Felip Torres. 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió dient que el motiu d’aquesta convocatòria és aprovar el 
nou pavelló de tres pistes, que s’ha de presentar davant la Secretaria General de 
l’Esport, abans de la celebració del ple ordinari d’aquest mes de juny que ja està 
previst per al dia 29. 

 
NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ I SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL NOU 

PAVELLÓ D’ESPORTS.-    
    

D’acord amb la Resolució del Consell Català de l’Esport, PRE/2242/2005, de 21 de 
juliol,  i l’Expedient 79.146/00 de data 15 de Febrer de 2006, s’adjudicà subvenció  per 
a l’actuació “Nou Pavelló d’Esports” a la ciutat d’Olot. 
 
L’esmentada actuació, compren tant, la vessant tècnica o constructiva (documentació 
tècnica, Projecte bàsic) com el Projecte de Gestió. 
 
Així mateix, és necessari la previsió i aprovació del sistema de finançament de 
l’esmentat equipament. 
S’ha emès informe d’Intervenció especificant les fonts de finançament de l’obra, 
sistema de finançament que es sotmetrà a aprovació. 
 
Així mateix s’acredita l’existència de consignació pressupostària per afrontar la  
inversió prevista en el pla de finançament de l’obra per a l’any 2006 
 
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència PROPOSA AL PLE de 
l’Ajuntament d’Olot, l’adopció dels presents ACORDS: 
 
-Primer: Aprovar la realització de l’actuació NOU PAVELLÓ D’ESPORTS a la ciutat 
d’Olot, d’acord amb les Bases establertes a la Resolució PRE/2242/2005, de 21 de 
juliol i amb un pressupost total de 3.031.711,78 Euros. 
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-Segon: Aprovar el Projecte bàsic, de l’esmentada l’actuació, i sotmetre’ls a informació 
pública per un termini de 30 dies. 
 
-Tercer: Aprovar el sistema de finançament de l’actuació, d’acord amb l’informe 
d’Intervenció. 
 
-Quart: Aprova la participació pressupostària de l’Ajuntament d’Olot en aquesta obra, 
que s’estableix de la següent forma plurianual: 
.Pressupost 2006: 370.016,71 Euros  
.Pressupost 2007: 807.297,54 Euros 
.Pressupost 2008: 807.297,53 Euros 
Total aportació Ajuntament d’Olot a l’ actuació: 1.984.611,78 Euros. 
 
-Cinquè: Facultar l’Alcalde per l’adopció dels acords necessaris per a l’execució dels 
presents acords. 
 
-Sisè: Traslladar els presents acords al Consell Català de l’Esport 
 
El Sr. Alcalde explica que la presentació de la proposta la faran el regidor d’Esports i  
la regidora d’Hisenda, que explicarà la part del finançament.  
 
Presenta la proposta el Sr. Joaquim Monturiol, dient que portem a aprovació 
provisional el projecte bàsic d’aquest nou pavelló, del qual n’hem parlat al llarg de 
molts mesos. Sembla que aquesta vegada sí que la cosa està ben encarrilada: tenim 
el projecte i hi ha el finançament per poder tirar endavant l’obra; penso que constitueix 
un moment important també dintre de l’acció d’aquest govern. 
El projecte que aprovem va guanyar el concurs, és el projecte del grup d’arquitectes 
Baena Casamort. Amb aquest equip d’arquitectes s’hi està treballant de manera 
continuada, a través dels tècnics municipals –tant de l’Àrea d’Urbanisme com de l’Àrea 
d’Esports– i també comptem amb la participació i les aportacions de tots els grups i 
entitats usuàries del pavelló actual, que són les que en aquests moments estan patint 
les mancances de les instal·lacions vigents. Amb les aportacions d’uns i altres portem 
a aprovació aquest projecte bàsic. 
Com es va dir en el seu moment, el projecte consisteix en un pavelló de tres pistes, el 
que es diu un “pack-3”, però que té una particularitat respecte de les definicions de la 
Generalitat del que és un “pack-3”, ja que es defineix com un pavelló de tres pistes 
d’entrenament, i en canvi aquí hi ha una pista de competició –o màxim dues de 
laterals, depèn de la modalitat esportiva–. En aquest cas nosaltres teníem clar que 
volíem un pavelló de tres pistes per la necessitat que hi ha actualment, però també en 
previsió de futur, en possible creixement de l’activitat esportiva, i sobretot intentant no 
només donar resposta a les entitats i clubs usuàries que ara pateixen aquest dèficit, 
sinó intentant anar més enllà per donar resposta a ciutadans que requereixen les 
instal·lacions de vegades, i que ara no els les podem oferir, perquè no disposem de 
prou espais ni horaris. Per tant portem a aprovació aquest pavelló de tres pistes 
ampliat: seran tres pistes simultànies en les quals hi podran entrenar i a la vegada 
competir tres equips o tres partits de bàsquet o de voleibol, o també s’hi podrà jugar a 
futbol sala.  
Una altra de les mancances importants que hi havia era el tema del tennis taula, que 
en aquest moment té unes instal·lacions petites sobre el vestidor del pavelló vell i calia 
donar-hi una resposta a l’hora de fer aquest pavelló, especialment si el tennis taula 
pujava de categoria; no ha estat el cas, però hauríem tingut problemes seriosos per fer 
les competicions. Per tant aprofitant la construcció, es fa una sala específicament 
dedicada al tennis taula, que permetrà tenir vuit taules d’entrenament i dues taules 
oficials de competició d’alt nivell; és a dir que en un moment determinat s’hi podrien fer 
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dos partits de competició simultània amb equips d’alt nivell. 
Comentar també que una de les coses que es va demanar a l’equip d’arquitectes 
Baena Casamort, va ser que, a part de la funcionalitat, les dimensions i les necessitats 
que hi havien a nivell esportiu; tinguessin especial cura pel que fa a l’emplaçament, la 
situació i la integració en l’entorn en el qual estem actuant. Ens trobem a la zona de 
l’Eixample Malagrida, concretament a justament en l’eix principal d’aquest Eixample, 
que és l’avinguda República Argentina, i en el camí que ens mena fins a la zona del 
Parc Nou. Penso que la proposta de solució que presenta aquest equip d’arquitectes 
és encertada a nivell funcional i estètic, i que s’han tingut en compte tota una sèrie 
d’aspectes que ja es defineixen en aquest projecte bàsic; però caldrà acabar de 
desenvolupar en el projecte executiu, pel que fa a aprofitament: de l’energia natural de 
la pròpia instal·lació, del sol amb plaques solars i també tot un sistema tipus 
hivernacle, per aprofitar a l’hivern tot l’aire calent que genera la pròpia instal·lació i 
tornar-lo a canalitzar a la zona de pistes i el mateix sistema a l’estiu es revertirà i 
serveix per tenir aïllada la part interior i evitar que la calor entri dins la instal·lació. 
Suposo que han pogut veure els plànols d’aquest projecte bàsic, també hi ha aspectes 
més de detall que expliquen tot aquest sistema d’aprofitament de l’aire.  
I també una altra cosa funcional que s’ha tingut en compte, a part del tema de les tres 
pistes, és marcar el flux d’usuaris, de funcionament de la pròpia instal·lació, perquè  no 
ens passi com en les instal·lacions que tenim ara, que no permet diferenciar les zones 
esportives de les zones per a públic. En aquest pavelló penso que s’ha trobat una 
bona solució i que es pot fer tot un sistema d’accessos independents, en funció de si 
es tracta de públic o d’esportistes: són unes grades amb una capacitat aproximada de 
tres-centes places i escaig, tampoc no es tracta d’unes grans dimensions. Tenim clar 
també que com a instal·lació de gran capacitat ja tenim el pavelló vell, que algun dia a 
part del rentat de cara que li hem anat fent, s’haurà de renovar una mica, però en tot 
cas com a gran espai ja tenim aquest pavelló, que té una capacitat d’aproximadament 
mil places; per aquest motiu es va preveure fer unes petites grades perquè el públic 
pugui fer el seguiment dels tres partits que hi pugui haver simultàniament en aquesta 
zona. Es preveuen també les separacions de les pistes amb sistemes mecànics 
automàtics, i l’altra cosa que penso que està ben resolta és tot l’accés a les 
instal·lacions i a càrrega i descàrrega de la instal·lació.  
 
A continuació intervé la Sra. Fina Soler per explicar la part del finançament: el que es 
pressuposta en aquest projecte bàsic constructiu, l’import en aquest moment és de 
3.031.000 euros, amb finançament a tres anys. La part que aportaria la Generalitat de 
Catalunya, des del Consell Català de l’Esport –amb dues anualitats ja compromeses, 
una ara al 2006 i l’altra al 2007– és un total de 597.000 euros: 300.000 l’any que ve i 
297.000 l’any 2008. La previsió és que la Diputació de Girona hi acabi aportant 
450.000 euros, i el compromís de finançament per part de l’Ajuntament que afecta al 
pressupost d’aquest 2006 –que ja hi ha la dotació feta–,són 397.000 euros, la del 2007 
l’Ajuntament hi aportaria 800.000 euros i a l’any 2008, 800.000 euros més. Per tant 
l’aportació total que es pressuposa per part de l’Ajuntament és d’1.984.000 euros en 
tres anualitats, una del pressupost actual i les altres dels pressupostos vinents. 
 
Obert el debat intervé en primer lloc el Sr. Trincheria, dient que no dubta que aquest 
pavelló estarà bé i que reciclarem l’aigua i tindrem plaques solars i que tot funcionarà, i 
el finançament també està bé; però per a mi el plantejament –ja ho he dit altres 
vegades en aquest Ple– és completament equivocat. Vostès estan fent aquest pavelló 
a la pollancreda en funció que ara tenen el pavelló al costat. Els pavellons d’ara, 
tothom que hi ha estat sap que estan completament obsolets: els dos pavellons no 
estan ni ben intercomunicats perquè són un afegitó al costat d’un altre afegitó i quan 
venen equips de bàsquet ens posen multes perquè allò no reuneix les condicions 
mínimes. 
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I ara vostès em fan un pavelló al costat, a la pollancreda, en funció que tenen això que 
acabo de dir, que està fet un desastre. Jo la veritat, crec que les coses no és així com 
s’han de fer. S’ha de fer un projecte amb cara i ulls pensant en l’Olot del futur, i llavors 
si no es pot fer tot, es fa per fases, i aquesta fase 3 es fa en un racó del projecte nou 
però un projecte global amb cara i ulls, no fent pedaços d’una cosa que ja està 
completament obsoleta.  
A més tenen per qüestió de finançació, aquests pavellons que avui dia estan 
completament obsolets, si allò algun dia, seguint l’Eixample Malagrida, s’hi fessin unes 
cases normals, sortirien molts diners per poder-hi fer un pavelló, i això és el que jo no 
entenc que vostès no ho vegin. Vull dir que s’han de fer les coses amb cara i ulls.  
Els convergents van fer allò de l’Olot 2000 que a vostès no els ha agradat mai, però és 
un altre tema, seria un bon lloc, per què no? Però si no els agrada poden buscar-ne 
una altra. El que no es pot fer és anar fent pedaços un al costat de l’altre de coses que 
després no lligaran, perquè el dia que hagin de tirar a terra els dos pavellons d’ara, 
que serà immediatament –ja no parlo de la bombolla, que allò fa riure a qui ho vegi–, 
hauran fer pedacets.  
Fer un projecte global em sembla que és el més assenyat, i vostès això, ja els ho he 
dit diverses vegades, no hi entren. I fins i tot m’estranya perquè no és només una 
opinió meva, l’he contrastat amb gent important del tema urbanístic i no ho entén 
ningú. Per tant els votaré que no. 
 
A continuació intervé la Sra. Verdaguer, dient que ApG no faria un pavelló a la 
pollancreda, el que faria seria arranjar el vell, i aquestes tres pistes noves que 
necessitem les faria a dintre del mateix triangle del pavelló ja existent. A la pollancreda 
el que faríem seria posar-hi aquestes pistes i aquests jocs lliures a cel obert, sense 
cap cost de manteniment, i suposo que també ens hi cabria, gairebé segur, una mica 
més d’aparcament, perquè tots els carrers que envolten el pavelló no estiguessin 
sempre ocupats de bicicletes, de cotxes i d’autocars quan hi ha competicions.  
Creiem que posar un edifici en un punt bo d’aquest barri, com és la pollancreda, és un 
error bastant important.  
De tota manera voldria reconèixer que l’edifici està bé per ser una zona fràgil, els 
arquitectes ho han vist clar que és una zona fràgil de la ciutat, i ho han tingut en 
compte. L’edifici està ben preparat i a més a més cal també reconèixer que han fet un 
esforç cap a la sostenibilitat energètica –com ha dit el regidor–, però nosaltres 
voldríem fer un passet una mica més cap endavant: no n’hi ha prou de posar plaques 
tèrmiques que escalfin l’aigua, sinó que amb la quantitat de sostres que hem estat fent 
durant aquest temps, que ha estat fent aquest equip de govern, a nosaltres el que ens 
agradaria és que en alguns d’aquests sostres hi haguessin plaques fotovoltaiques, que 
llencen energia cap a les línies elèctriques. 
Nosaltres tot i que veiem que l’edifici no desdiu massa per estar en aquesta zona, no 
el faríem aquí faríem el que els acabo de dir: acabar d’emplenar el triangle ja existent i 
arranjar els pavellons que encara hi ha i llavors si veiem que aquesta ciutat creix –i 
possiblement creixerà més–, el que faríem seria apostar per descentralitzar 
equipaments. I llavors és clar, evidentment, deixar la pollancreda com havia dit abans, 
per un espai de jocs.  
També els hi votarem en contra per tot el que hem exposat. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Eudald Morera, dient que no descobrirem res avui 
en aquesta exposició, però com que és l’únic punt de l’ordre del dia, ens permetrà que 
ens estenguem, no només en el projecte com a tal.  
Com a projecte ens sembla bé vam comentar-lo en Junta de Portaveus, ens sembla 
que és un projecte que com a pavelló és engrescador, i compleix –ens sembla– els 
requisits i estem satisfets de les aportacions, que han tingut amb els diferents clubs de 
la ciutat, per poder avaluar i per poder entre tots fer un pavelló que estigui a l’alçada i 
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respongui a la demanda dels clubs.  
Però la sorpresa ha estat que tots els grups municipals coincidiríem en que les 
polítiques d’esport són la manera d’integrar a la gent, és un manera de fer salut, és 
una manera d’educar i fer ciutat i segurament també coincidiríem en que es una 
manera de fer promoció i de poder rebre gent esportista, que vingués a fer, a més de 
turisme, esport. I com deia és sorprenent que els tres grups de l’oposició creuríem tots 
plegats en aquestes premisses, estiguem en desacord amb aquest pavelló, i avui no 
puguem votar a favor d’un equipament tan important per a la nostra ciutat.  
D’entrada ens sembla que queda ben manifest que el grup municipal de CiU, però 
també em sembla que podria parlar de tots els altres, té la voluntat clara que es faci 
aquest pavelló. La voluntat i la necessitat que Olot tingui un nou pavelló, tots els grups 
municipals aquí representats, portàvem la idea d’un pavelló en el nostre programa 
electoral. El que ens diferencia és on situar-lo. 
Un titular de diari deia que vostès proposen un parc esportiu, i aquest precisament és 
el titular que els diferencia respecte del nostre projecte; el nostre projecte pretenia fer 
una ciutat esportiva i un parc. És diferent. En tot cas la nostra voluntat era obrir a 
través d’una aportació, en aquest cas un pavelló important per a la ciutat, una peça 
més, d’una bona ciutat que es pugui anar creant i construint en el futur. Com és 
evident, la realització d’aquest projecte i d’aquest entorn ens hipoteca perquè no ens 
deixa créixer en cap altre equipament, ens queda hipotecat.  
També li demanarem que faci les gestions oportunes perquè l’espai de l’edifici dels 
sindicats es pugui incorporar en aquesta peça, perquè gairebé és una evidència que 
en el futur s’haurà d’incloure. Però malgrat puguem tenir aquesta petita sortida, sigui 
per millorar el dèficit d’aparcaments o per millorar el dèficit d’instal·lacions que hi pugui 
haver o que la ciutat tindrà, ens sembla que queda un projecte petit, sense previsió de 
futur, que la ciutat necessita, en temes d’esports i en general en tots els temes.  
Per què ens hem trobat avui en una situació incòmoda, que no es pot aprovar, malgrat 
que tinguem molt clar que un pavelló és necessari? Perquè fa set anys, com a mínim, 
que no s’ha fet política a nivell d’infraestructures esportives, és a dir que ha passat 
molt de temps que no hem pogut planificar i ara que hi ha una necessitat urgent, hem 
hagut d’aprovar un projecte que només el podem fer aquí i no el podem fer en un altre 
lloc.  
Per tant la nostra voluntat seria aprovar-los-hi, però per la situació i per l’argumentació 
que els hem donat, i hem dit vàries vegades, tenim l’obligació en aquest cas de votar-
los-hi en contra.  
 
A continuació intervé el Sr. Joan Torres, dient que les circumstàncies han volgut que 
avui dediquem un ple extraordinari al tema del projecte del nou pavelló de la ciutat, i 
potser ja està bé perquè d’aquesta manera donem al tema la importància que té i que 
mereix i la transcendència que li volíem donar tots.  
Recordo que aquesta és una reivindicació que figurava en tots els programes 
electorals de totes les formacions que avui formem part del consistori i molt 
especialment de la reivindicació que estava tant al programa d’ERC com del PSC, que 
són els dos grups que constitueixen l’equip de govern.  
Des del començament del govern catalanista d’esquerres que ha resultat controvertit i 
que ha acabat com ha acabat, però que per fer justícia hem de reconèixer que ha estat 
molt actiu en molts àmbits; des de l’inici d’aquest govern vam tenir la sensació que hi 
havia per part  de la Secretaria General de  l’Esport, la clara  voluntat  de  donar-nos 
suport en el tema del nou pavelló, d’aquesta nova instal·lació per a la ciutat; que van 
reconèixer que era una demanda justificada i raonable i necessària. 
La veritat és que no ha estat fàcil perquè hem hagut de vèncer nombroses dificultats: 
hi ha hagut canvis de normativa pel mig, canvis de procediments, organitzatius dins el 
propi Consell Català de l’Esport, i per tant tot això ha estat un tema bastant més 
complicat del que ens pensàvem al començament. No ha estat fàcil superar tots els 
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entrebancs, però el fet és que de mica en mica els hem anat superant i per tant jo crec 
que avui podem sentir-nos satisfets.  
Tenim els recursos per fer aquesta instal·lació, tant els que han de venir de la 
Generalitat com de la Diputació i els recursos propis per fer-ho; tenim l’emplaçament, 
que ERC considera que és un emplaçament favorable, en el sentit que trobem encertat 
consolidar i reforçar una zona esportiva ja existent; que té deficiències és veritat, però 
també sabem que són subsanables i que en un futur s’haurà d’intervenir en els 
pavellons vells que ja tenim, i que es poden corregir algunes d’aquestes deficiències. I 
de fet, també e estem pensant en eliminar el globus també en un termini breu i 
començarem a millorar aquesta zona esportiva. Segur que en el futur altres equips de 
govern es podrien plantejar fer zones esportives en altres llocs de la ciutat, segur que 
sí, però ens sembla que no és una mala solució, al contrari, reforçar aquesta zona 
esportiva, que a més a més, resulta que el Pla General d’Urbanisme ens ho permet i 
ens hi va a favor. Per tant jo crec que valia la pena aprofitar aquesta situació.  
I tenim també –perquè avui l’aprovarem espero– un projecte enllestit, un projecte que 
presenta un edifici modern, funcional, i com també s’ha dit, un edifici atractiu des del 
punt de vista estètic. Per tant ho tenim tot perquè el nou pavelló pugui ser veritat abans 
de dos anys, que crec que és un termini raonable per poder tenir l’obra acabada. Del 
que sí estem segurs és que l’equipament era i és molt necessari. I també estem molt 
segurs que en traurem un gran rendiment d’aquestes noves instal·lacions, perquè tot 
just l’inaugurem se’n farà un ús quasi diari i continuat, això està garantit. I per tant 
voldria dir que ERC que ha contribuït a fer realitat aquest projecte, i que esperem 
haurà contribuït també a la consecució de la nova pista de patinatge, ens sentim 
legítimament satisfets que això vagi endavant, i d’haver contribuït a fer aquesta nova 
instal·lació per a la ciutat, i de fer un servei per a les entitats esportives que fan una 
esplèndida labor en favor de la ciutat, i del nostre jovent; i això també és just que en un 
dia com avui ho reconeguem públicament.  
Nosaltres evidentment votarem a favor de la proposta i del projecte. 
 
A continuació intervé de nou el Sr. Joaquim Monturiol per fer un repàs ràpid de 
cadascuna de les intervencions dels portaveus: 
-  El Sr. Trincheria, com havia dit en plens anteriors, no està d’acord en 

l’emplaçament, i també parlava de tot el tema dels pavellons vells, que són 
obsolets, que s’hauran de tirar a terra, que no està solucionat tot el tema 
d’accessos, etc. i deia que no hi ha cap projecte.  
Bé, la veritat és que sí que hi ha un projecte, i que aquesta aprovació d’avui n’és la 
primera part d’aquest projecte, que haurà de tenir altres parts, que seran els 
propers equips de govern, però sí que marca la línia de futur: contempla les parts 
que s’hauran de reformar,  fer desaparèixer algunes instal·lacions completament 
obsoletes, com és el cas del globus –cosa que farem si tot va bé dins d’aquest 
mateix any–. També contempla tot el tema d’accessos, de serveis i vestidors, el 
tema de circulació de personal, que ja hi ha un projecte previst, el que passa és que 
no és un projecte prioritari en aquests moments, la qual cosa hem de tenir clara per 
donar resposta a aquesta necessitat que fa molt de temps que hi és.  

-  La Sra. Verdaguer defensava, al revés del Sr. Trincheria, que estaria bé edificar en 
la mateixa zona on hi ha els dos pavellons, i en tot cas deixar la zona de la 
pollancreda més lliure. Bé, d’una banda estem fent un pavelló de tres pistes que té 
unes dimensions que no cap en l’actual triangle, cosa que suposo que ja sap, però 
a més a més també passat l’estiu començarem a parlar de l’enderrocament i la 
construcció de la nova pista de patinatge, en la zona on hi ha el globus. I per tant 
tota aquesta reordenació que plantejàvem juga entorn d’aquest projecte global; és a 
dir, no anem posant peces soltes, sinó que aquestes peces un dia o un altre s’hi 
haurà de posar la peça que falta per poder encaixar i llavors sí que realment que 
tingui tot plegat una lectura i una funcionalitat. El que passa és que aquestes peces 
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que anem posant en funció del finançament de què disposem, han de ser les peces 
que en aquests moments són més necessàries, que donen més resposta a la 
demanda social. 

-  El Sr. Morera deia que en set anys no s’ha fet pràcticament res en política 
d’instal·lacions esportives i que per un tema d’urgència hem de fer un pavelló a 
correcuita, cosa que penso que és absolutament mentida. En tot cas una cosa que 
sí que va fer CiU va ser la construcció d’un globus que ara haurem d’enderrocar, 
que en el seu moment es va voler construir de manera molt ràpida, que ha fet un 
petit servei o un gran servei però que evidentment no té les condicions que ha de 
tenir ni formava part de cap projecte global.  

 Per tant dir que això que s’ha fet amb urgència, per cobrir la necessitat actual, 
penso que no és cert, sinó al contrari: hi ha tot un projecte que preveu cap on va tot 
això i com han d’anar encaixant aquestes peces, tant de les instal·lacions futures 
com les instal·lacions existents, i que en bona part s’hauran de reformar. 

 Dir també que fa molts i molts anys, que els clubs –si volen poden demanar-ho a 
tots els clubs d’usuaris– tenen aquesta necessitat, per tant no és una necessitat 
d’aquests moments. I a més a més, durant molts anys s’ha estat utilitzant el pavelló 
firal, que no compleix les condicions necessàries, però una mica com a salvació per 
aquestes demandes, per tant aquesta urgència no és d’ara sinó de fa molt de 
temps. 

-  El Sr. Morera parlava també del tema de l’edifici de l’INEM, en aquest cas li 
donaríem la raó; el Sr. Alcalde fa una setmana o deu dies que va comentar aquest 
tema, que s’hauria d’estudiar. És un tema que no és de màxima urgència però sí 
que és veritat que per donar una unitat a tot aquell conjunt caldrà veure quines 
possibilitats hi ha de poder incorporar aquest espai dintre d’aquest conjunt.  
Dir també que es preveu, en una futura fase, tot un edifici annex que uniria els tres 
pavellons existents –els dos antics  més la futura pista de patinatge– i tot aquest 
cos central, a part de distingir tots els accessos als serveis als usuaris, contemplava 
també tota una sèrie de serveis complementaris, que en aquests moments no són 
urgents però que han de formar part d’aquesta instal·lació.  

- I pel que fa a l’ordenació i a la descentralització esportiva, d’una banda la Sra. 
Verdaguer era més partidària de repartir-ho en diferents zones de la ciutat; el Sr. 
Morera parlava més de ciutat esportiva com ho podia haver estat la zona dels 
Tussols; el que és cert és que tenim el que tenim; i en tot cas hem de jugar amb les 
eines que tenim en aquests moments. El que s’ha fet no ha estat pensant en la 
centralització, sinó sobretot que aquesta centralització es fes en funció del tipus 
d’esport que es practicava –sobretot parlant d’esport reglat i de lleure–, i després 
haurà d’estar més complementat, com serà properament una pista d’aquestes de 
barri, amb altres instal·lacions obertes, repartides en els diferents barris de la ciutat, 
que han de ser unes zones per a esport de lleure; en aquests moments ja n’hi ha 
unes quantes i d’aquí a pocs dies n’hi haurà encara una de nova. 

- Em sembla que amb això es recull i es contesta una mica les aportacions que han 
fet els diferents representants. 

 
Demana la paraula el Sr. Trincheria per manifestar que el Sr. Monturiol acaba de dir 
que això feia molt de temps que les institucions i els clubs ho estaven reclamant, 
doncs raó de més per fer un projecte amb cara i ulls i amb temps, perquè si hem estat 
molts anys reclamant-ho vol dir que hem tingut molt de temps per fer la planificació. 
Que els ajuntaments que vinguin faran noves instal·lacions si, però en funció d’una 
cosa que hauran fet vostès ara i després haurem de col·locar-ho no sé on. 
I que s’haguessin de descentralitzar alguns esports, molt bé, però és que això s’ha de 
planificar. S’ha de veure quin Olot volem d’aquí a quaranta o cinquanta anys, quin Olot 
ha de ser esportivament, i llavors fer un planejament, i llavors les peces es van 
ajuntant o se separen, o es fa el que convingui. El que no es pot fer és que quan 
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crema fem un pavelló, llavors els que tenim al costat són obsolets i que les coses 
vagin així, francament, jo crec que no és manera.  
 
Intervé la Sra. Verdaguer, per al·lusions. Evidentment el pavelló tal qual està dissenyat 
ara, evidentment no hi cap en el triangle dels antics pavellons, però sí que ho hem fet 
mirar a un arquitecte, i tres pistes més, si que hi cabrien. Evidentment s’haurien de 
posar enganxades amb els pavellons antics i que també és un greuge la inutilització 
de l’espai que ara s’utilitza, això també és veritat. Però sí que hi cabrien, i a més a més 
el que faríem seria arreglar els que ara tenim més o menys obsolets.  
Jo voldria fer un prec, que me n’he descuidat abans, ens agradaria molt que qualsevol 
projecte d’aquesta ciutat quan es fa, estigui exposat per als veïns, tal i com ara s’ha fet 
amb l’hospital, si seria possible això, almenys que hi hagués una maqueta o alguna 
cosa perquè els veïns ho poguessin veure.  
 
Tot seguit el Sr. Morera manifesta que vol assenyalar dues qüestions, breument, 
sense ànim d’aixecar polèmica: 
- El Sr. Monturiol diu que s’han fet instal·lacions esportives en aquests set anys i no 

ho recordem, que jo sàpiga ni tan sols s’ha fet el vestidor de la pista d’atletisme,  i si 
que s’ha fet la piscina pública però que l’entenem més com una piscina de lleure i 
no pas esportiva.  

- També feia una referència al globus. Estem parlant d’una cosa important i que 
l’Ajuntament aportarà 1.800.000 euros, aproximadament uns 320 milions de les 
antigues pessetes, vostè miri el pressupost del que va costar aquesta bombolla, o 
miri l’amortització que ha tingut en aquest temps. Estem absolutament d’acord que 
no la tornaríem a fer, però si la tornéssim a fer, sabem que té un termini 
d’amortització que està sobradament esgotat i que hem de fer un pas més, era una 
cosa momentània i versàtil, que tots els grups municipals, a excepció del Sr. Miquel 
Macias hi van estar d’acord. Per tant ara la situació és absolutament diferent i la 
comparativa penso que no és gaire encertada. 

  
Intervé de nou el Sr. Monturiol, per respondre algunes qüestions: 
- Pel tema que comentava de previsió de futur el Sr. Trincheria, comentar-li que 

aquest projecte si vol que quedem una estona li explicarem, igual com tot el tema 
de descentralització esportiva de la ciutat; es preveu aquesta descentralització en 
tipus d’esport i no tant voler repartir una instal·lació en diferents barris.  

- Comentar també que precisament per això estem treballant en l’elaboració del 
mapa d’instal·lacions esportives municipals, que haurà de definir no només l’estat i 
la situació i ús de totes les instal·lacions esportives, sinó també haurà de preveure 
quin és el camí de futur que ens hem de marcar a la ciutat en tot el que fa 
referència a aquestes instal·lacions esportives, pel que fa al funcionament, la 
rendibilitat social i l’ús i la gestió d’aquestes instal·lacions. Esperem que abans 
d’acabar l’any puguem portar a aprovació aquest Mapa d’instal·lacions esportives 
municipals, en el qual hem començat ja a treballar. 

- La Sra. Verdaguer comentava que s’hauria d’exposar el projecte als veïns, i 
precisament avui abans del ple hem tingut una reunió amb els veïns més propers, 
però també comentar que la nostra intenció era exposar els plànols de manera 
entenedora al vestíbul del pavelló, on hi passen 2.600 o 2.700 persones 
setmanalment; per tant d’entrada ja garantim que la gent que l’utilitza i també els 
pares dels nois i noies que fan activitats esportives al pavelló poden conèixer com 
serà aquest pavelló. També s’ha parlat amb els veïns d’aquesta zona que es 
convocarà una assemblea aquí a l’Ajuntament, a la qual vindran els arquitectes, 
que són els coneixedors del detall de tot el pavelló, que faran també una exposició 
pública per a tots els veïns interessats de la plaça Amèrica.  

- I comentar també respecte al que deia el Sr. Morera que només hem fet una 
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instal·lació esportiva que és la piscina municipal, que feia molta falta i que feia molts 
anys que s’hauria d’haver fet, i evidentment és una instal·lació esportiva: li recordo 
que més de quatre-centes persones participen en cursets de natació cada estiu, 
des de nadons fins a gent gran; per tant evidentment que és una instal·lació 
esportiva- Caldrà que un altre dia tingui la segona fase, una piscina coberta que en 
aquests moments també necessita la ciutat; com sap l’única piscina que hi ha és 
d’un club privat i a més a més també està bastant saturada. 

 
Intervé el Sr. Alcalde per puntualitzar, per a informació, que durant aquests anys s’han 
anat fent inversions esportives; una d’important és la piscina, que encara que és 
esportiva evidentment també és de lleure.  
Però sobretot el que vull recalcar és que durant el mandat passat la Direcció General 
de l’Esport va treure dues convocatòries de subvencions: en una hi vam presentar la 
piscina municipal, en la qual no vam obtenir cap subvenció, jo penso que de manera 
injusta, i en un recurs contenciós administratiu el jutge ens va donar la raó. I a la 
segona convocatòria, en la qual tampoc hi varen deixar presentar la piscina, vam 
presentar una pista d’herba artificial, els vestidors de diversos camps ubicats en espais 
de la ciutat –un d’ells a Batet– i la millora dels vestidors i les instal·lacions de l’actual; 
en el qual tampoc vam tenir cap subvenció. Per tant en aquell moment vam tenir molt 
pocs ajuts del govern i de la Secretaria General de l’Esport. 
Ara, la veritat és que el temps, Sr. Trincheria, ha anat a remolc de les subvencions, és 
a dir, que necessitàvem el pavelló ho sabíem de feia temps, havíem fet –i el Sr. 
Monturiol els ho pot ensenyar– propostes com les que diu la Sra. Verdaguer, tot això 
està perfectament estudiat; el que passa és que si fèiem tres pistes no ens en 
subvencionaven tres sinó dues, perquè subvencionen una peça i no dues. És molt 
complicat, però tot això que proposa vostè també es va estudiar, hi va haver moments 
que era l’opció “preferida” dels mateixos esportistes que utilitzen el pavelló, però no va 
ser possible, entre altres coses perquè no haguéssim tingut la subvenció. 
Finalment com ha dit el Sr. Torres el procediment semblava que seria massa llarg i per 
tant vostès saben que aquí al Ple han passat varies vegades diferents temes: com si 
fèiem el concurs del projecte, si no el valoràvem perquè semblava que no el faríem, i 
una sèrie de situacions no volgudes. Però finalment el projecte l’hem fet nosaltres, un 
bon projecte que tothom disfrutarà, i la pressa ha vingut perquè sí que ara per complir 
aquesta data de la Secretaria general de l’Esport ens convenia tenir-ho, però els 
treballs venen ben bé de l’inici d’aquesta convocatòria. Moltes vegades com a 
Ajuntament, i vostès ho saben perfectament, anem a remolc de les convocatòries de 
subvencionsque fan la Diputació, la Generalitat o el govern central, per poder-nos-hi 
acollir i donar resposta a aquestes necessitats.  
Però jo penso que al Pavelló segurament li passarà com a l’Estatut, que n’hi ha que 
ara no els agrada però quan estigui fet i quan estigui aprovat tothom el disfrutarà.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor (PSC, ERC) i 7 en contra 
(CiU, ApG, PP). 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 20:15h., i per  a constància del que s'hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                                              LA SECRETÀRIA 
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