Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Districte de Nou Barris

AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
En Joaquim Sangrà i Morer en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Nou Barris en el
seu nom i representació manifesta:
El Centre Esportiu Municipal Can Cuiàs, al barri de Ciutat Meridiana i que dóna
servei a tota al Zona Nord i barri de Can Cuiàs, fa temps que presenta
deficiències i una forta degradació de les instal·lacions derivades de la manca
d'inversió general i d'un deficient manteniment crònic, fins el punt de que no
només queda afectada la pròpia pràctica esportiva, sinó que s'impedeix l'ús
d'unes instal·lacions públiques en condicions de normalitat i de dignitat per part
dels usuaris.
Les deficiències són nombroses: serveis, vestuaris i mobiliari en mal estat o
inservibles; manca d'accessibilitat; degradació de la pista poliesportiva i els
elements elementals de joc (cistelles, porteries,...); entorn abandonat; humitats;
brutícia; instal·lacions de subministraments en mal estat; material esportiu en
condicions deplorables i un ambient general de deixadesa, poca inversió i mala
gestió. S'hi afegeix la presència del sostre de fibrociment, que causa malestar i
preocupació entre veïns i usuaris. Tot plegat intolerable en un equipament
municipal.
Fa gairebé un any que els veïns i veïnes de la Zona Nord venen celebrant
assemblees, accions de protesta, reunions amb els responsables municipals,
instàncies diverses al Districte, a la Síndica de la ciutat, al Síndic de Greuges i
als mitjans de comunicació, exigint una solució, sense cap resposta efectiva
fins ara, encara, llevat d'actuacions menors d'abast molt limitat.
Els veïns, escolars, clubs i la resta usuaris de les instal·lacions del Centre
Esportiu de Can Cuiàs tenen dret a unes instal·lacions dignes on poder
desenvolupar la pràctica esportiva amb normalitat i seguretat, i fer del seu
centre esportiu un element estratègic dins del barri, tant pel que fa a a salut,
com a esport infantil, socialització, integració i qualitat de vida al barri.
Per tot això, d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101
del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:
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PROPOSICIÓ D’ACORD
El Govern del Districte de Nou Barris pren el ferm compromís de que el Centre
Esportiu Municipal Can Cuiàs recuperi la seva plena operativitat en condicions
dignes i segures per als usuaris en el termini més breu possible, i per això
instarà l'Institut Barcelona Esports a:
- Dur a terme una diagnosi detallada de les deficiències, mal manteniment,
mancances materials i falta d'accessibilitat de les instal·lacions, establir quines
són les actuacions necessàries per a que el Centre Esportiu Municipal Can
Cuyàs recuperi al seva plena operativitat en condicions adients i executar-les
de forma urgent.
- Determinar quines d'aquestes actuacions corresponen -segons contracte- a
l'adjudicatari de la instal·lació (Ubaefitness, SL) per tal d'exigir-li la seva
execució immediata, posant a revisió la concessió en cas de negativa o
incompliment, de la mateixa forma amb la resta d'obligacions contractuals que
resten pendents d'execució.
- Treballar en la redacció dels estudis necessaris i el projecte executiu d'un nou
equipament esportiu a Ciutat Meridiana.
- Establir formalment una taula de treball amb tots els agents cívics implicats,
inclosos els grups polítics, per a poder fer el seguiment de tot el procés.
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