Rafel Niubò: “Després de 17 anys culminem una
obra gegantina, de la qual es beneficien més de
600.000 catalans”
-------------------------------------------------------------------------------El secretari general de l’Esport, Rafel Niubò, ha presentat avui, al Museu Colet, els
detalls del Pla director d’Instal•lacions i Equipaments esportius de Catalunya (PIEC), que
preveu resoldre les mancances de la xarxa bàsica amb la construcció de més de 600
instal·lacions i que “aconsegueix per primera vegada el consens entre totes les
institucions públiques catalanes”.
--------------------------------------------------------------------------------

El PIEC preveu la construcció de 604 instal·lacions fins al 2011 repartides per tot el
territori català, 300 de les quals estaran enllestides durant la primera etapa del Pla
director, que compren el període 2005-2008. Els programes d’actuació del PIEC
afectaran al conjunt de les 41 comarques catalanes i se’n beneficiaran més de 600.000
usuaris, un deu per cent dels ciutadans.
“És una satisfacció molt gran aconseguir l’aprovació d’un Pla que va començar a
construir-se fa disset anys i que no ha estat senzill d’acabar a causa de la magnitud de
l’obra”, ha declarat el secretari general de l’Esport, segons el qual, el PIEC “ens situa en
una posició immillorable per conèixer les característiques dels equipaments que ens
manquen i ens permetrà oferir un servei de qualitat als nostres ciutadans”.
Per primera vegada a la història, totes les institucions catalanes -Diputacions, Ajuntament
de Barcelona, Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya,
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Unió de Consells Escolars de Catalunyas’han posat d’acord per fer realitat un projecte de gran transcendència per l’esport i els
ciutadans de Catalunya.
“Aquest és el primer govern que aconsegueix el consens de totes les institucions per
culminar el PIEC. Era bo i necessari que es sotmetés a l’acord de totes aquestes
institucions”, ha afirmat Rafel Niubò, per qui l’aprovació del Pla suposa “haver fet els
deures i aprovar una assignatura” del programa de deu actuacions prioritàries previst per
la Secretaria General de l’Esport durant la legislatura.
Les prioritats del Pla director són que cada ciutadà disposi d’una piscina coberta a menys
de 20 quilòmetres, que hi hagi un pavelló a tots els municipis de més de 2.000 habitants i
que tots els pobles de més de 1.000 habitants tinguin un camp. De la mateixa manera, el
Govern creu necessari que tots els municipis amb escola tinguin una pista poliesportiva,
que cada comarca disposi d’una pista d’atletisme i que els municipis amb institut de
secundària puguin utilitzar un gimnàs. “Parlem d’una obra gegantina, de la qual es
beneficiaran més de 600.000 catalans”, ha remarcat Niubò.
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El PIEC pretén planificar i programar les xarxes d’equipaments esportius al nostre país
que fomentin l’activitat fisicoesportiva en els seus vessants d’iniciació, competició, lleure i
salut. Entre els objectius d’aquest projecte hi ha el desig d’optimitzar, prioritzar, equilibrar
i completar les diverses xarxes, amb la potenciació de l’associacionisme esportiu i els
esports més arrelats tradicionalment a Catalunya.
Per calcular les necessitats d’infraestructures esportives, el Pla ha classificat aquest tipus
d’equipaments en tres tipus de xarxes. En primer lloc, estableix una primera xarxa
d’interès nacional, que inclou els equipaments de gran envergadura i de titularitat pública
destinats a atendre les necessitats de l’esport d’alta competició i els centres dedicats a la
preparació dels esportistes d’alt nivell.
El segon grup fa referència a la xarxa bàsica, constituïda per pistes poliesportives, sales,
pavellons i camps poliesportius, piscines cobertes i camps d’atletisme de caràcter
permanent, mentre que la xarxa complementària està pensada per atendre les
necessitats específiques de la pràctica fisicoesportiva, responent a una demanda
expressada en un àmbit o un tipus d’equipament concret.
La xarxa bàsica és el sector que rebrà la màxima atenció per part del PIEC, tenint en
compte que en el conjunt del territori català hi ha un dèficit de 604 equipaments esportius:
129 pavellons poliesportius, 198 sales esportives, 85 piscines cobertes, 48 camps
d’atletisme, 91 camps poliesportius i 53 pistes poliesportives.

169.950.000 euros fins al 2008
El Pla director d’Insta·lacions i Equipaments esportius de Catalunya, que té caràcter de
pla territorial sectorial, s’executarà en dues etapes: el període 2005-2008, amb una
inversió de 485.448.686 euros, i el període 2009-2011, en el qual es destinarà una
partida de 485.448.687 euros.
En total, doncs, el Govern de la Generalitat preveu invertir 970.897.373 euros en els
propers sis anys per construir i adequar les instal·lacions esportives, distribuïts de la
següent manera: 636.908.676 per la construcció de la xarxa bàsica, 139.809.222 pel
condicionament d’aquesta xarxa, i 194.179.475 per la xarxa complementària.
El Consell Català de l’Esport preveu invertir un total de 169.950.000 euros en els
programes d’actuació per complir amb els objectius del PIEC fins l’any 2008. La resta,
fins arribar als 485.448.686 euros previstos en aquest període, provindran de diversos
promotors, com Ajuntaments i Diputacions (169.950.000 euros), i altres agents privats
(145.548.687 euros).
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L’aportació de l’organisme català es concretarà en tres àmbits, començant per la xarxa
bàsica, que rebrà la major part de la inversió (119.000.000 euros) per construir 300 nous
espais esportius, que tenen un cost total de 318,4 milions d’euros.
Pel que fa a la inversió en la xarxa complementària, xifrada en 28.950.000 euros, els
primers 7 milions permetran subvencionar obres de construcció, 20,9 milions es
destinaran per als centres de tecnificació, tant en inversions en obra pròpia com en
subvencions en instal·lacions, mentre que hi haurà una partida d’1,05 milions d’euros per
subvencionar refugis de muntanya.
El tercer i últim àmbit d’actuació durant la primera fase fa referència a les obres de
condicionament, pel qual es preveu invertir 22 milions d’euros. Els equipaments de la
xarxa bàsica i xarxa complementària rebran 17 milions per aquest concepte, i els 5
milions restants permetran subvencionar obres per a la instal·lació de gespa artificial en
els camps de futbol amb l’objectiu d’optimitzar la seva utilització i millorar les condicions
de la pràctica esportiva.

Instal·lacions sostenibles
D’altra banda, i per primera vegada, el Pla director incorpora una normativa tècnica que
estableix els requisits per a la construcció i el condicionament dels equipaments esportius
que tenen incidència en la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat dels equipaments
esportius.
Els equipaments esportius, a més, també seran projectats, construïts i mantinguts tenint
en compte les seves implicacions ambientals i el concepte de desenvolupament
sostenible de tal manera que satisfer les necessitats del present, no comprometi la
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.
Del 15 de juliol al 30 de setembre estarà oberta la convocatòria d’ajuts per tal que els
Ajuntaments catalans interessats en el projecte puguin sol·licitar les subvencions.
El PIEC serà revisat cada 5 anys per tal de mantenir-lo actualitzat i el procés de revisió
s’iniciarà als quatre anys de la seva aprovació fent una avaluació dels objectius assolits i
una valoració de la metodologia utilitzada.

Barcelona, 27 de maig de 2005
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