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La Junta Directiva del CF Balaguer fa formalment extensiva una sèrie de 

reivindicacions reclamades tan pels propis membres de la Junta i equip de 

coordinació actuals, així com de les mares/pares i jugadors, tots ells usuaris 

de la instal·lació esportiva. Tanmateix, s’adjunta diverses propostes de 

millora després de realitzar un estudi de necessitats i rebre el “feedback” per 

part dels diferents/es usuaris/es de la instal·lació esportiva (veure Annex 1).   

Aquesta comunicació oficial es va fer efectiva durant la reunió mantinguda a l’Ajuntament de 

Balaguer el dia 7 de Juny de 2019 amb les corresponents autoritats encapçalades per 

l’excel·lentíssim alcalde, el Sr. Jordi Ignasi, acompanyat de la regidora d’esports Gemma 

Vilarasau, i del tècnic d’esports municipal, Beto Marvà.  

 

A continuació citem les reivindicacions que al nostre entendre són prioritàries: 

1) La SEGURETAT serà a partir d’ara la preocupació principal 

de l’equip directiu i coordinatiu del futbol base, per 

aquest motiu volem intentar eradicar qualsevol dels riscos 

detectats al Camp Municipal d’Esports i que posen en 

perill la integritat dels usuaris/espectadors, en especial la 

dels més petits.  

 

Il·lustrem la sèrie de riscos més rellevants detectats: 

1.1)  Camp Futbol ‘Annex’:  

 

1.1.1) Anivellar o afegir mesures de protecció de la cantonada de formigó que manté 

ancorada la reixa i que es troba excessivament pròxima del terreny de joc. 
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1.1.2) Eliminar qualsevol element sortint (filferros, agafadors, etc.) que impliqui perill en 

cas d’impacte i estigui a l’alçada de la canalla. 
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1.1.3) Ficar proteccions a l’enllumenat i cantonades “vives” els quals es troben 

excessivament pròximes al terreny de joc. 
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1.2)  Camp Futbol: 

 

1.2.1) Eliminar o protegir qualsevol element sortint (filferros, agafadors, papereres zona 

tribuna, boques d’aigua, valles en mal estat, etc.) pròximes al terreny de joc i que 

impliqui perill en cas d’impacte i estigui a l’alçada de la canalla/jugadors i/o tinguin 

accés els mateixos espectadors. 
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1.3) Passadís situat a darrera la Tribuna d’espectadors:  

 

1.3.1) Condicionar qualsevol element elèctric (cablejat elèctric l’abast dels usuaris) i/o 

impediment de l’accés a torres d’enllumenat per evitar risc ser electrocutat o 

caiguda des d’alçada. 

   

 



REIVINDACIONS  

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE BALAGUER 2019 

 

Página 6 de 14 
 

1.3.2) Netejar i condicionar el passadís en la seva totalitat de qualsevol element sortint 

(filferros, tubs d’acer rovellats, punxes, reixes, brossa, vidres, fustes, materials 

d’obra, etc.) de tal manera que sigui una zona de pas plenament accessible per 

poder recollir les pilotes que hi fan cap. 
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1.4) Solar i hort adjacents a la Tribuna d’espectadors: 

 

1.4.1) Netejar i condicionar qualsevol sèquia o canonada de rec, així com diversos 

elements sortint (filferros, tubs d’acer rovellats, punxes, reixes, brossa, vidres, 

fustes, materials d’obra, etc.) de tal manera que sigui una zona de pas plenament 

accessible per poder recollir les pilotes que hi fan cap. 
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CONCLUSIONS: 

1) Sabedors de la responsabilitat que tenen tots els nostres monitors i entrenadors del 

futbol base, anunciem amb la present que traslladem la responsabilitat a l’Ajuntament 

de Balaguer i que es faci càrrec de prendre les mesures necessàries mitjançant 

auditories de seguretat i/o anàlisi de riscos en matèria de Seguretat Esportiva a les 

diferents zones afectades pel camp Municipal d’Esports (inclosos annexes i voltants 

adjacents) tal i com marquen les normatives vigents.  

Per tant, en cas que no es compleixin, cap membre del Club (inclosos entrenadors i 

monitors) es farà responsable de qualsevol possible responsabilitat legal i/o penal, en 

termes de seguretat, que s’origini al respecte. 

 

2) Pel que fa a la recollida de pilotes als voltants del camp de futbol i Annex, fet molt 

habitual i que es repeteix diàriament per qualsevol dels equips usuaris del camp, 

proposem la instal·lació de noves xarxes d’alçada que minimitzin que aquestes pilotes 

marxin del recinte esportiu.  

Tanmateix, l’arranjament dels voltants ho trobem igualment necessari i prioritari per 

minimitzar els riscos en cas de que les pilotes hi acabin accedint, a més de per poder 

recuperar el material del Club, ja que amb les condicions actuals és impossible 

recuperar gran part d’aquest pel risc que suposa. 
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Balaguer a 7 de Juny de 2019, 

 

President FC Balaguer 

 

 

 

Sr. Antoni Ayguadé  


