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Amb el suport

El pavelló poliesportiu de la Cellera de Ter
Un xic d’història:
Quan el dia 22 d’octubre del 1982, Joaquim Massó, aleshores alcalde de la Cellera de Ter, va
agafar la paraula per inaugurar el pavelló poliesportiu de la Cellera de Ter, ple a vessar de
veïns i autoritats, es feia realitat una aventura i un projecte que havia començat tres anys
abans amb la idea, revolucionària en aquell moment, de sol·licitar a la Diputació de Girona
una subvenció per construir un pavelló poliesportiu en un petit poble de dos mil habitants.

De ben poc va servir la primera negativa que va rebre
el Consistori, ni els intents, del Departament d’Esports, de rebaixar el projecte a la construcció d’una pista esportiva descoberta: l’equip humà que en
aquell moment formava l’Ajuntament (alcalde, regidors, assessor i arquitecte) no van parar fins a aconseguir el seu objectiu.

El fullet que es va repartir durant l’acte d’inauguració
anunciava: “l’Obra bé val la pena, i el servei que podrà fer potser no el mesurem encara degudament”.
Tal dit, tal fet. Des d’aquell dia, el pavelló de la Cellera de Ter ha aixoplugat tantes activitats i actes com
vulgueu, esdevenint, sens dubte, en un dels equipaments més importants amb què compta el municipi.

La manera com es va construir va ser la pròpia de
com es feien les coses en aquell moment: amb aportacions voluntàries dels veïns, dedicant-hi hores de
manera gratuïta, fent de paleta, de manobre, de fuster, del que convingués; aportant material, cedint
maquinària, etc. Una manera de fer que, juntament
amb les subvencions que l’equip de govern, després
de trucar a moltes portes, va anar aconseguint, va
produir dos efectes molt importants: per una banda,
el pavelló va poder veure la llum tot i comptar amb
un pressupost molt modest i, per l’altra, un cop inaugurat, la gent de la Cellera de Ter se’l va fer seu d’una
manera especial.

Com no podia ser d’una altra manera, des de la seva
inauguració, l’edifici ha estat objecte de diverses actuacions i millores: l’any 1983 es va col·locar una lona
al sostre per tal de millorar-ne l’acústica, el 1993 es
va col·locar el parquet de fusta, el 2002 es va substituir la lona existent per un cel ras i es va instal·lar la
calefacció; i durant aquests últims anys s’han canviat
les plaques de revestiment de façana, originàriament
de color verd, s’han obert portes d’emergència, s’ha
millorat i adequat el sistema d’aigua sanitària, s’han
realitzat millores als vestidors i a l’enllumenat, etc.
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Reparació de la coberta i el parquet:
Arribem a l’any 2016. El desgast dels materials de la
coberta havia fet aparèixer, des de feia temps, una
rastellera de degoters que amenaçaven el parquet.
Des de l’Ajuntament s’havien fet nombrosos intents
per tal d’eliminar-los, impermeabilitzant amb tela
asfàltica les zones més malmeses de la coberta, el
carener i les juntes dels cargols, sense aconseguir
fer-los desaparèixer completament; de manera que,
finalment, s’havia plantejat la possibilitat de col·locar
una nova planxa damunt la coberta existent, per impermeabilitzar l’espai definitivament.

Mentre es realitzaven les obres, però, com ja sabeu,
les pluges van mullar el parquet. Això va fer que, en un
primer moment, es pensés que caldria substituir-lo
per un de nou. Tot i això, finalment, i gràcies al fet de
tractar-se d’un parquet de qualitat, de fusta massissa
de bolondo, aquest es va anar assecant de manera
natural i, després de diverses comprovacions, es va
veure que la seva reparació era perfectament viable.

D’altra banda, a més de la reforma de la coberta i de
l’arranjament del parquet, s’ha aprofitat aquests mesos durant els quals el pavelló ha estat tancat per imL’estudi de càrregues, però, va descartar la idea, ja permeabilitzar el canal de recollida d’aigües que hi ha
que, afirmava, “la majoria d’elements estructurals, entre el pati de l’escola Juncadella i la part superior
abans de l’actuació proposada, ja presenten deficièn- de la graderia, ignifugar completament l’estructucies, tant a nivell de deformacions, com tensional”. ra, canviar l’enllumenat per leds, millorar el sistema
Hem de tenir present que, a més de les càrregues su- elèctric, l’aïllament tèrmic i l’acústica; construir uns
portades per l’estructura durant més de trenta anys, nous lavabos adaptats, treure la tanca perimetral de
la normativa de seguretat s’havia endurit molt des- la banda dels vestidors, arreglar les portes d’emerprés de les grans nevades de l’any 2008 i dels proble- gència malmeses i tornar-lo a pintar completament.
mes que van causar en equipaments similars.
El resultat va ser que l’Ajuntament es va veure obligat
a tancar el pavelló el dia 26 de desembre de 2016 i
a encarregar i executar un projecte de consolidació i
reforma integral de la coberta.
Això també va comportar que els alumnes de l’escola
Juncadella haguessin de deixar d’utilitzar el pavelló i
se signés un conveni amb els Ajuntaments d’Amer i
Anglès per tal de reubicar els equips de bàsquet, voleibol i kin-ball als seus poliesportius. En aquest sentit, l’adequació de l’espai de l’era nova va permetre
realitzar-hi activitats com la gimnàstica de manteniment, tenis taula, entrenament funcional o afrogym.

Resum econòmic:
L’informe i la memòria inicials de comprovació de
l’estat de la coberta es van adjudicar a David Codinach Sala i van tenir un cost de 2.480’50€.

Ter, 4.410’03€. Els 10.000€ restants s’han reclamat al
Consell Comarcal de la Selva i se n’està tramitant el
cobrament.

La redacció del projecte bàsic i executiu, i l’estudi de
seguretat i salut de l’obra de “Consolidació i reforma
de la coberta del pavelló municipal d’esports” es va
adjudicar a David Codinach Sala i va tenir un cost de
13.794€. La direcció tècnica es va adjudicar al Consell Comarcal de la Selva i va tenir un cost de 7.986€.
La coordinació de seguretat i salut es va adjudicar al
despatx d’arquitectura Codi Estudi i va tenir un cost
de 1.694€.

En el seu moment es va encarregar també un projecte de substitució integral del parquet a Codi Estudi,
que finalment no es va executar, i que va tenir un cost
de 2.916,10€.

El projecte es va posar a concurs per un valor inicial
de 270.407’13€ i, després de les baixes econòmiques,
es va acabar adjudicant per 251.803’08€ a l’empresa
Rubau-Tarrés. Finalment, l’obra ha tingut un sobrecost de 9.514’52€.

Pel que fa al finançament, l’Ajuntament ha aconseguit dues subvencions: una de 139.679’08€ de la Diputació de Girona i una altra de 70.000€ del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
En resum, les actuacions han tingut un cost total de
322.598’23€, dels quals l’Ajuntament haurà assumit,
amb recursos propis, 84.919,15€. Tots els preus són
amb IVA inclòs.

Aquests números no inclouen la construcció dels
El cost de la reparació del parquet es va pressupos- nous lavabos adaptats, l’eliminació de la tanca peritar en 32.410’03€, dels quals l’empresa Rubau-Tarrés metral, l’arranjament de les portes d’emergència ni
n’ha assumit 18.000€ i l’Ajuntament de la Cellera de el pintat interior.
Aquest mes de setembre les obres han entrat definitivament a la seva recta final, de manera que en
pocs dies es podran donar per acabades i el pavelló
tornarà a estar a disposició de tots els veïns i veïnes
de la Cellera de Ter.
Gaudim-ne de nou!

AGENDA
ACTIVITAT
DIUMENGE

1

Concert d’Elisma

DILLUNS

2

Inici temporada Unió Esportiva Cellera-Amer

DIMARTS

3

DIMECRES

4

DIJOUS

5

DIVENDRES

6

DISSABTE

7

HORA
20:00 h

8

LLOC

ORGANITZA / OBSERVACIONS

Can Clos

Organitza Idea Gestió Cultural.

Pavelló Municipal

Organitza Unió Esportiva Cellera-Amer

Inici curs escolar Escola Bressol

9:00 h

Escola Bressol Sol Solet

Exposició fotogràfica centenari Cellera CF

12:00 h

Antiga botiga electrodomèstics
Maria Collell

Organitza Cellera CF

Organitza Centre Cultural Parroquial.
Programa a part

Curs formació Punts Liles
DIUMENGE

setembre 2019

Teatre Isabel Vila, al foc de la Bisbal.

18:30 h

Teatre CCP

Concert Guadalupe Mediavilla (Mèxic) i
Irene Augaza (Bilbao)

20:00 h

Can Clos

Organitza Aj. de la Cellera de Ter

Organitza Idea Gestió Cultural.

DILLUNS

9

Inici inscripcions de l’Escola d’Art

Matí

Oficines de l’Ajuntament

Ajuntament de la Cellera de Ter

DIMARTS

10

Partit de futbol en homenatge als socis
del club
Sortida a la marxa de torxes

20:30 h

Camp de futbol municipal

Organitza Cellera CF
Grallers de la Colla Gegantera

DIMECRES

11

Diada Nacional de Catalunya.
Acte institucional.

11:00 h

Davant de l’Ajuntament

DIJOUS

12

Inici curs escolar CEIP Juncadella

9:00 h

CEIP Juncadella

Inici Escoleta Unió Esportiva Cellera-Amer
DIVENDRES

13

DISSABTE

14

Pavelló Municipal

Partit homenatge als expresidents del club

16:00 h

Camp de futbol municipal

Acte benèfic: Més enllà de les fronteres.
Xerrada amb Open Arms + concerts.

17:30 h

Teatre i pista del CCP.

Organitza
Ajuntament de la Cellera de Ter
Organitza
Unió Esportiva Cellera-Amer
Organitza Cellera CF
Organitza Paula Matamala.
Col·labora: Ajuntament de la Cellera
de Ter i Centre Cultural Parroquial.

DIUMENGE

15

DILLUNS

16

Inscripcions a l’Escola de Música

Matins

Oficines de l’Ajuntament

Ajuntament de la Cellera de Ter

DIMARTS

17

Inscripcions a l’Escola de Música

Matins

Oficines de l’Ajuntament

Ajuntament de la Cellera de Ter

DIMECRES

18

Inscripcions a l’Escola de Música

Matins

Oficines de l’Ajuntament

Ajuntament de la Cellera de Ter

DIJOUS

19

DIVENDRES

20

Inscripcions cau curs 2019-2020

17:00 a 21:00 h

Locals rectoria

Organitza AEiG Puigdefrou

Setmana Mobilitat Sostenible: Caminada
i bicicletada fins al Pasteral

19:00 h

Plaça de l’Església

Organitza Aj. de la Cellera de Ter.
Col·labora: Amics de l’entorn.

DISSABTE

21

DIUMENGE

22

DILLUNS

23

DIMARTS

24

DIMECRES

25

DIJOUS

26

DIVENDRES

27

DISSABTE

28

Passejada per l’entorn

Partit homenatge a ex-jugadors i ex-entrenadors del club
IV Trobada Ribes del Ter a Sta. Eugènia

DIUMENGE

29

DILLUNS

30

Organitza Amics de l’entorn.

16:00 h

Camp de futbol municipal

Organitza Cellera CF

Girona

Colla Gegantera

