
 

Estimats companys i companyes de l'Atletisme català, 
 

Des de la Joventut Atlètica de Sabadell i davant la situació en la qual ens trobem volem 

compartir amb vosaltres i amb tots aquells que tinguin interès per l'atletisme o l'esport en 

general una reflexió en forma de carta oberta. 

 

Vagi per davant el nostre suport a totes les persones que estan lluitant contra aquesta maleïda 

pandèmia que estem patint i la nostra comprensió amb els polítics i tècnics de l'administració que 

han de gestionar una realitat difícil de preveure fa un any. 

 

Volem reflexionar sobre la necessitat real de la instal·lació de la pista coberta d'atletisme al Palau 

Sant Jordi (o qualsevol altra localització) tenint en compte la situació on ens trobem. El cost de 

posada en marxa de l'equipament serà alt, si parlem de la pista utilitzada al campionat del món 

de 1995 i utilitzada posteriorment al palau firal de Vilafranca del Penedès necessitaria una 

reparació de milers d'euros, donat el previsible mal estat en el qual es deu trobar després d'anys 

guardada en containers a l'aire lliure, Que hem de sumar al cost de l'espai per moltes facilitats que 

tinguem. 

 

Costos molt alts tenint en compte que la situació pandèmica actual, en la que es preveuen uns 

mesos crítics, farà difícil si no impossible el normal desenvolupament de l'activitat: restriccions 

sobre la pràctica esportiva, restriccions de la mobilitat, limitacions d'aforament o participació ... 

 

Creiem que el més adient i tenint en compte que som un esport humil, és que aquesta partida 

pressupostaria es pugui dirigir a donar suport al club i entitats que patim i patirem la crisi 

econòmica. Mitjançant ajudes i facilitant la competició en aire lliure amb un perfil més local per 

reduir la mobilitat. 

 

La part competitiva de Pista Coberta, tenint en compte que la temporada finalitzarà el desembre 

de 2021 es pot reubicar al final d'any, emplaçant així a què les autoritats implicades, Ajuntament, 

Diputació i Generalitat, agilitzin la recuperació de la Pista Coberta de Catalunya. 

 

Com a esport hem patit una decisió precipitada, que entenem que es pogués donar en el context 

en el qual vivíem al març-abril, però que desitgem que es resolgui amb seny i en els terminis més 

curts possibles. 

 

Amb aquesta carta volem posar sobre la taula la nostra reflexió i esperem que ajudi a generar un 

debat que creiem és necessari. 

 

Josep Molins Montes  

President  


