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Igual com ja es va fer mesos en-
rere amb el recentment estrenat
auditori Maria Carme Grauvilar-
dell, ara també es preveu batejar
el futur camp de futbol remodelat
amb el nom que triïn els veïns a
través d’un procés de votació po-
pular, que encara s’ha d’acabar de
definir.

El regidor d’Esports, Toni Cal-
veras, ha explicat que ja hi ha al-
gunes idees sobre la taula, però és
una qüestió que es vol acabar de
treballar amb les escoles, i com
que tampoc és urgent, s’acabaran
de concretar els termes a comen-
çament del proper curs escolar,
com també la mascota que es vol
dissenyar, i que igualment es vol
vincular a un treball amb els es-
colars del poble. 

Tot plegat ho estan organitzant
la regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment i la comissió externa (inte-
grada per la junta, antics jugadors
i persones vinculades al club), en
col·laboració amb els centres es-
colars santvicentins. 

En aquest mateix procés, s’està
pensant com donar personalitat
a les futures instal·lacions més en-
llà de batejar el camp de futbol.
Per exemple, es planteja posar
també un nom a determinats es-
pais del futur equipament, o do-
tar-los d’elements que s’identifi-
quin amb Sant Vicenç o que si-
guin representatius del club, que
ja té 102 anys d’història. Així ma-
teix, es treballa en una marca i un
logo que acompanyarà el projecte
i les obres de remodelació del
camp.  

J.E. SANT VICENÇ DE CASTELLET

El nom del futur
camp remodelat
sortirà d’un procés
de votació popular
com amb l’auditori

L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet ha fixat per a mitjan juliol
l’inici de les obres de remodelació
del camp de futbol. Amb el procés
d’adjudicació pràcticament en-
llestit, els treballs podrien comen-
çar de forma imminent, però es
deixarà passar la festa major, que
se celebrarà del 7 al 10 del mes que
ve. Prèviament, el 30 de juny, ja es
farà la col·locació de la primera
pedra, amb un acte lúdic i festiu
que servirà de comiat de les ins-
tal·lacions actuals.

L’obra tindrà una durada apro-
ximada de set mesos, i es preveu

que, a tot estirar, es pugui estrenar
al març, segons apunta el regidor
d’Esports, Toni Calveras. 

Un cop acabat, el nou camp tin-
drà les mides reglamentàries (que
no tenia) de 90 x 45 metres, i gespa
artificial (el camp actual és de ter-
ra).  També es construiran dos
edificis de serveis. L’un, de planta
baixa, tindrà dos vestidors de fut-
bol 11, quatre de futbol 7 i dos ves-
tidors per als àrbitres, i l’altre, que
podrà funcionar de forma autò-
noma, disposarà de sala de reu-
nions, un local per a l’entitat, espai
d’administració, sala d’inferme-
ria, i sala de fisioteràpia. 

Les noves instal·lacions també
tindran una terrassa amb bar, i
una graderia amb capacitat per a
unes 300 persones, mentre que a
nivell de terreny de joc hi haurà un
espai de magatzem, lavabos i els
serveis de l’equipament. El futur
camp mantindrà l’accés actual pel
carrer Osona, mentre que el car-
rer Joan Cadevall s’eixamplarà
aprofitant el lleuger desplaça-
ment del terreny de joc que com-
portaran les obres.

El dia 30, adéu al camp de terra
Per al dissabte 30 de juny s’ha pro-
gramat una jornada esportiva i lú-

dica oberta a tothom que servirà
de comiat de l’antic camp de fut-
bol, encara de terra, i en què tam-
bé es col·locarà la primera pedra
de les noves instal·lacions. 

El matí es reservarà a l’esport,
amb un partit de futbol entre els
actuals veterans de la UE Castellet
i antics jugadors santvicentins, a
partir de les 10, i a les 11 n’hi haurà
un altre entre jugadores en actiu i

antigues jugadores santvicenti-
nes, amb un esmorzar-vermut
amb l’entitat gastronòmica Ceps i
Manduca. 

A la tarda serà el torn dels par-
laments institucionals i l’acte de
col·locació de la primera pedra, a
partir de les 8, i a les 11 de la  nit,
el mateix camp acollirà un con-
cert de rock amb el grup Edna i DJ
Delay, amb entrada gratuïta. 
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Sant Vicenç començarà les
obres del camp de futbol
passat festa major, el juliol  
El 30 de juny ja es posarà la primera pedra amb una festa de cloenda de l’actual

ARXIU/AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ

Imatge simulada de les futures instal·lacions del camp remodelat


