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El Natació estrena pavellons
>  Es dedicaran fonamentalment al bàsquet i un d’ells és el recinte esportiu cobert més gran de la ciutat

Moreno, Ballart i Vega, tallant la cinta del pavelló, que esdevé el més gran de la ciutat. FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI

Jordi Guillem 

Ahir va ser un dia històric tant per 
al CN Terrassa com per a l’esport 
terrassenc. L’entitat va inaugurar 
oficialment els seus dos nous pave-
llons, situats davant de l’avinguda 
de l’Abat Marcet, a la zona on hi ha-
via les pistes poliesportives i la zona 
d’aparcament. L’aspecte tant inte-
rior com exterior de les noves ins-
tal·lacions és immillorable. La cons-
trucció dels nous pavellons i el nou 
mòdul de vestidors ha suposat una 
inversió global de 2,5 milions d’eu-
ros i és l’obra més ambiciosa del pla 
de millores engegat l’any 2018 tant 
en termes econòmics com pel que 
fa a l’increment dels espais espor-
tius del club i de la ciutat. L’obra ha 
estat possible gràcies a la col·labo-
ració entre el club, que ha aportat 
el 70% de l’inversió, l’Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona. 

Els dos pavellons estan separats 
per una zona d’aparcament en su-
perfície que el club té previst reo-
brir ben aviat. L’actuació, desenvo-
lupada per l’empresa terrassenca 
Baldó i Associats, ha consistit en el 
tancament perimetral  i la pavi-
mentació de les estructures de les 
pistes poliesportives que es van 
construir en aquest mateix lloc 
l’any 1992. S’han habilitat dos pa-
vellons independents. Cadascun 
d’ells té una entrada independent, 
que pot funcionar, si cal, a banda 
de la resta d’instal·lacions. 

UN ESPAI DE RÈCORD 
Un dels dos recintes, amb unes me-
sures de 60x33 metres, es conver-
teix en l’espai esportiu cobert més 
gran de la ciutat, superant el pave-

lló municipal de Can Jofresa. Fun-
cionarà com a seu fixa de les activi-
tats de la secció de bàsquet del club, 
que fins ara es trobava al barri del 
Pla del Bon Aire. Compta amb tres 
pistes transversals de mides regla-
mentàries (28x15 metres) i amb deu 
cistelles, adaptables per a partits de 
totes les categories. En dues d’elles 
hi ha graderies mòbils. 

El segon recinte cobert, també 
amb accés propi i comunicat inte-
riorment amb el primer, té unes 
mesures de 44x33 metres i estarà 
destinat a la secció de patinatge, 
malgrat que pot acollir tota mena 
d’esports, com l’handbol, el futbol 
sala o el voleibol, entre d’altres. De 

> La inauguració dels pavellons del CN Terrassa suposa un important 
salt de qualitat tant pel club com per al conjunt de l’Àrea Olímpica. 
Aquest espai ha passat per diferents fases en el darrer mig segle. Hi 
ha quatre dates especialment significatives. L’any 1961 es va produir 
la cessió dels terrenys on s’aixequen actualment els pavellons al CD 
Terrassa Hockey amb motiu del seu cinquantè aniversari. Quinze anys 
més tard, el 1976, quan el CD Terrassa se’n va anar a Les Pedritxes, 
aquest espai poliesportiu de l’avinguda de l’Abat Marcet va canviar 
d’aspecte amb la construcció del famós globus, on es disputaven tota 
mena d’esports de pista, com el bàsquet, l’handbol, futbol sala i fins 
i tot vetllades de boxa. Era un dels punts neuràlgics de l’esport ter-
rassenc. L’any 1992 es va procedir a una remodelació global de la zona 
pels Jocs Olímpics i es va cedir la gestió al CN Terrassa, que ara, el 
2020, hi ha construït els seus pavellons d’última generació.  

Quatre grans dates per a la història

fet, els dos primers equips de bàs-
quet del club, que militaran aques-
ta temporada a Copa Catalunya, hi 
jugaran els seus partits. Disposa de 
graderies per a 200 espectadors, 
ampliables fins a 500. El mòdul de 
vestidors, obra de l’empresa Micra,  
connecta els dos pavellons. 

TRIPLE TALL DE CINTA 
L’acte oficial d’inauguració ha cons-
tat d’una visita a les noves instal·la-
cions, en el transcurs de la qual 
s’han tallat fins a tres cintes: una a 
cada pavelló i una altra a la zona de 
vestidors. El president del club, Jor-
di Martín, ha estat acompanyat per 
l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; 
el president de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut de la Diputació 
de Barcelona, el terrassenc Alfredo 
Vega. Hi han assistit també repre-
sentants de diversos grups munici-
pals, així com de les federacions ca-
talanes de bàsquet i de patinatge. 

L’acte s’ha tancat amb els parla-
ments de Martín, Vega i Ballart. 
“Som el club de referència de la ciu-
tat i un dels més rellevants a nivel 
català i espanyol. Cada vegada ens 
tenen més en compte també a Eu-
ropa. Amb aquests pavellons do-
nem per acabada la primera fase 
del pla de millores que ens vam 
proposar”, va assenyalar el presi-
dent del CN Terrassa, Jordi Martín. 

Alfredo Vega va comentar: “És 
una gran notícia poder veure aca-
bats aquests pavellons”. Per la seva 
banda, l’alcalde Jordi Ballart va dir: 
“El Natació porta gairebé nou dè-
cades apostant per l’esport de lleu-
re i de competició i aquestes noves 
instal·lacions li permetran fer un 
salt qualitatiu molt important”. 

El nou poliesportiu del CN Terrassa acollirà els partits dels primers equips de bàsquet. La instal·lació disposa de graderies fixes i mòbils i una superfície de parquet flotant.
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TORNEM A FER MÚSCUL!
Si portes un amic o una amiga, tens un descompte!

80% de bonificació
de la matrícula per al nou soci!

I per al soci actual, 
          descompte de 20 € 
per un nou soci de modalitat individual 

i de 30 € per una nova alta 
d’unitat familiar!*

*Descompte per al soci actual fins a un 

màxim de l’import de la quota que paga 

mensualment i fins a 12 quotes.

*Promoció no vàlida per a incorporacions de 

nous membres a un carnet familiar.

*Promoció no vàlida per a persones que 

hagin estat sòcies i s’hagin donat de baixa 

durant el darrer any.

*Els treballadors que són socis del club no 

es poden beneficiar de la promoció.

Com funciona?
Agafa el full de la promoció al Punt 

d’Atenció al Soci o descarrega-te’l 

de la web i dona-li a l’amic o amiga 

que vol fer-se soci. 

Promoció vàlida 

fins al 30 de 

setembre! 
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