
Moció del GM de la CUP a favor de la construcció d'un complex per a esports de platja

Atès que cada cop és més necessària una pista per a la pràctica d'esports de platja 
(especialment el vòlei) a la ciutat de Manresa. El Vòlei Platja és una activitat esportiva 
d'importància creixent, que cada cop compta amb més practicants a la ciutat de Manresa, 
com queda de manifest cada any amb la celebració del torneig de la plaça Major (enguany 
amb més de 230 inscripcions en només 10 hores).

Atès que un complex amb sorra de platja tindria moltes possibilitats d'aprofitament, tant per
al vòlei (tornejos, entrenaments, campus, estades esportives) com per a d'altres activitats 
esportives (rugbi platja, futbol platja, etc.). 

Atès que la ciutat necessita un espai permanent per a poder practicar l'esport, per evitar 
que els nombrosos practicants s'hagin de desplaçar a diferents pobles de la comarca. 
Actualment, molts pobles tenen instal·lacions adients, entre ells Callús, Artés, Santpedor, 
Sant Fruitós, Sallent, Canet de Fals, El Serrat, i d'altres.

Atès que la ciutat compta amb el  Club Vòlei 6 Manresa, amb una trajectòria de 25 anys i 10 
equips federats, que es podria ocupar de la gestió del complex conjuntament amb 
l'ajuntament, en un model de cogestió que minimitzaria els esforços i les despeses.  

Atès que a la sessió del Ple municipal del 17 de novembre del 2011 es va aprovar una 
moció de la CUP amb una esmena de CiU que deia: “que l'ajuntament, en col·laboració amb
els practicants de l'esport a la ciutat (i especialment amb el Club Vòlei 6 Manresa), 
construeixi una pista per a jugar a Vòlei platja a la llera del riu Cardener al seu pas per la 
zona esportiva del Congost”. Actualment, els practicants creuen que la ubicació ideal del 
complex seria l'antic camp de futbol de Sant Pau, que ja compta amb instal·lacions i 
equipaments que en facilitarien la construcció. 



Proposem:

1. Que s'inclogui, als pressupostos municipals del 2016, una partida per a la construcció 
d'un complex per a la pràctica d'esports de platja, preferentment a la zona de  l'antic camp 
de futbol de Sant Pau.

2. Que, abans del tercer trimestre de l'any 2016, s'executi  la construcció del complex per a 
la pràctica d'esports de platja.

3. Que tot el procés de construcció i de posterior gestió es faci conjuntament amb el  Club 
Vòlei 6 Manresa.

No obstant, el Ple decidirà

Jordi Masdeu Valverde           GM de la CUP            Manresa,  16 de juliol del 2015 


