Barcelona, 18 de febrer de 2019

La plataforma «Poliesportiu Baix Guinardó, ja!»
reclama amb una festa esportiva la construcció del
poliesportiu promès fa més de 10 anys
19 associacions esportives i associacions de pares i mares de les escoles
del barri de Camp d'en Grassot-Gràcia Nova, Baix Guinardó i Sagrada
Família participen en una festa reivindicativa el proper dissabte 23 de
febrer

 El solar, situat al carrer Sardenya 420, ha estat totalment descuidat durant aquests deu anys.
Al desembre de 2017 es van fer unes tasques de neteja i asfalt després de que hi hagués un
incendi.

 El proper dissabte 23 de febrer les associacions adherides a la plataforma: Ampa Escola
Jovellanos, AFA IES Príncep de Girona, AFA Bressol Marina, AFA Escola Sedeta, AFA IES Sedeta,
Associació Esportiva Escolar Sedeta, AFA Secretari Coloma, Barcelona Atletisme, Club hoquei
Claret, Club Esportiu Europa, Claret Llops, Club Patí Claret, Unió esportiva Gaudí, Club Handbol
Claret, Swing Cats, Barcelona Swing, Swing Maniacs, Plataforma Basquet Gràcia, participen en
la festa reivindicativa per mostrar el solar als veïns i reclamar al Consorci d’Educació de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona la construcció del poliesportiu promès i pressupostat fa
més de 10 anys.

 Els veïns ja han recollit mes de 1500 signatures a la plataforma digital change.org , per
reclamar el poliesportiu al barri del Baix Guinardó.
Amb
la
construcció
de
l’equipament
esportiu
es
satisfaran les necessitats que
tenen els tres centres educatius
públics de la zona així com per a
les entitats esportives i els veïns
del barri. El barri del Baix Guinardó
té 25.000 ciutadans censats i no
disposa, a diferencia dels barris
que té al costat, de cap
equipament esportiu públic.
Les
associacions
signants
reclamen al Consorci d’Educació
de Barcelona, ens públic qui té l’ús
d’aquest solar, i a l’Ajuntament de
Barcelona, que compleixin la
promesa feta als veïns i comencin
les obres perquè el projecte sigui
una realitat el proper any 2019.

Emplaçament del solar al carrer Sardenya
420 on hi ha planificat construir un
poliesportiu des de fa més de 10 anys.

Dissabte 23 de febrer, de 10 a 17 hores, es realitzaran diferents activitats esportives al solar
organitzades per les entitats esportives del barri, es recolliran signatures i es realitzaran
diferents tallers lúdics durant tota la jornada.

Més informació: esportiuxveinsBG@gmail.com

