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Masquefa estrena aquest cap
de setmana la piscina municipal,
que se suma al complex esportiu
que acull les pistes de pàdel i el
gimnàs –en funcionament des de
la setmana passada i gestionats per
emprenedors del municipi– i el
camp de futbol amb gespa artiC-
cial. La piscina s’ha inaugurat com
un espai habilitat per gaudir a
l’estiu, però el projecte culminarà
d’aquí a dos anys amb la coberta
per fer-la servir també a l’hivern. 

Xavier Boquete, alcalde de Mas-
quefa, Marc Castells, diputat de la
Diputació de Barcelona, i Oriol
Marcè, subdirector d’activitats es-
portives i  infraestructures de la Ge-
neralitat, van destapar divendres
la placa d’unes instal·lacions, que
es poden visitar tot el cap de set-
mana.  Inclouen dues piscines: una
destinada als adults i l’altra per als

infants, que a més incorpora una
zona d’spa i una d’aigua per a na-
dons. També un parc infantil amb
vaixell gronxador, una caseta de
fusta per a la recepció i el bar, 
para-sols i . m de gespa. 

«En aquests deu anys hem mul-
tiplicat la població exponencial-
ment i s’han hagut de crear noves
instal·lacions per fer front a les ne-
cessitats de Masquefa. La piscina
n’era una. Una necessitat esporti-
va però també lúdica», va exclamar
Boquete. «El següent pas és cobrir-
la amb suport de la Diputació i la
Generalitat. Volem poder tempe-
rar l’aigua gràcies a l’energia de la
biomassa. Està tot pensat perquè
així sigui», va continuar. 

Fins ara, els masqueCns havien
de remullar-se els estius a la piscina
de l’Associació l’Alzinar, que en ges-
tionava una des de fa prop de 
anys. El municipi, de . habi-

tants, començava a necessitar ur-
gentment la inversió. Durant la in-
auguració i les portes obertes,
centenars de veïns van visitar to-

tes les parts de la piscina. Acom-
panyats per l’espectacle del grup de
natació  sincronitzada del Club Na-
tació Granollers i la música d’In-

diana y los gatos, les opinions van
ser molt favorables. «És estupen-
da i ideal. L’altra piscina que te-
níem Cns ara era privada i els pre-
us eren més alts que a la resta de
pobles. Nosaltres tenim nens i ha-
víem de dur-los a fer els cursets
fora de Masquefa. Feia molta fal-
ta i estem molt contents que per C
s’hagi inaugurat!», van explicar
Manoli Cerrejón, Paqui Álvarez i
José Manuel Esquivel, veïns de
Masquefa i pares de Clls petits. 

Coincidien amb ells Ángela
Vera i David Encias, que esperen
amb candeletes la coberta.  «La fei-
na que han fet ha estat fenomenal,
i avui es demostra. Nosaltres es-
perem que s’inauguri també du-
rant l’hivern, té molt sentit, perquè
així es pot aproCtar tot l’any i no
només durant els tres mesos d’es-
tiu». Tampoc es van perdre la cita
els més veterans. Albert Latorra i
Joan Mateo, socis de l’Alzinar des
de fa  anys, no saben què passarà
amb l’associació, però estan con-
tents de poder tenir una piscina
municipal. «Si obren a l’hivern,
nosaltres Ctxarem segur i vindrem
a nedar-hi», van dir.

Tot i les bones crítiques, n’hi ha
que tenen un ull més C: «ens agra-
da molt que per C hi hagi piscina
municipal, però la veiem petita. No
té mida olímpica i amb el que ha
crescut el poble, pensem que que-
darà petita», van dir Imma Pove-
da i Pili Molinos, de Masquefa. 
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Masquefa dóna el
tret de sortida a la
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Portes obertes durant el cap de setmana en
una instal·lació que es cobrirà d’aquí a dos anys
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Aspecte de la nova piscina durant el cap de setmana de portes obertes
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MARTA VALLS RIBAS

premsa@ajmanresa.org - 20/07/2015 07:55 - 212.121.228.8

usuari1
Rectángulo


