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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU A DOTAR LES PISTES COBERTES D’ ES PUIG D’EN VALLS 
DE L’EQUIPAMENT NECESSARI PER A PODER PRACTICAR EL BÀSQUET 
 
Exposició de motius 
 
D'ençà que a novembre de 2017 s'inauguressin les pistes cobertes des Puig d'en Valls, 
després de dècades reclamant unes instal·lacions esportives a on poder entrenar al resguard 
de les inclemències del temps, han passat ja quatre anys. Quatre anys a on la vida esportiva 
de la localitat des Puig d'en Valls ha continuat creixent i donant bones notícies al nostre 
municipi. 
 
A la instal·lació compta amb dues pistes, la primera anomenada José Antonio Ferrer, en honor 
a qui va ser un dels grans impulsors del H.C Puig d'en Valls, i que utilitza sobretot el club 
d'handbol. I la segona, que comparteixen diferents disciplines: futbol sala, gimnàstica rítmica, 
dos clubs de bàsquet... Aquesta segona, com la primera, estan senyalitzades per a poder 
practicar les modalitats esportives de bàsquet i handbol, però sols la pista dos esta dotada de 
les cistelles necessàries.  
 
Per optimitzar les instal·lacions i dotar-les de polivalència a efectes de buscar una  millora de 
la pràctica esportiva d'algunes d'aquestes modalitats, seria convenient incorporar nous 
elements als equipaments esportius ja existents. En especial pel bàsquet, modalitat on es 
troba a faltar a la pista 1, que també estigui preparada per a l'ús dels esportistes de bàsquet, 
restant polivalència a aquesta pista per possibilitar donar una resposta a la demanda d’horaris 
tant d’entrenament com de partits oficials als clubs de bàsquet. 
 
Fa uns mesos el grup municipal socialista vàrem presentar una moció a on se sol·licitava la 
construcció pavelló esportiu, amb tots els serveis i equipaments esportius necessaris per 
donar resposta a les necessitats dels clubs i esportistes de la localitat, proposant per a això el 
solar destinat a les Normes Subsidiàries per a aquesta finalitat. Moció que va estar rebutjada 
per aquest equip de govern del Partit Popular, al·legant que les necessitats d’instal·lacions 
esportives és troben cobertes, quan hem pogut comprovar a instància dels usuaris que hi ha 
una clara mancança. 
 
A la manca de vestuaris i de pistes, es suma ara la manca de dotació d’equipament esportiu 
que permetin a la regidoria d'Esports de l'ajuntament de Santa Eulària vetllar per l'optimització 
d'aquestes instal·lacions esportives al màxim. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal socialista presenta les següents propostes 
d’acord per a la seva aprovació pel Ple de la corporació: 
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda dotar a la pista 1, anomenada José Antonio 
Ferrer, amb un joc de cistelles de bàsquet ajustables a bàsquet i minibàsquet,  necessàries 
per tal de poder ser compaginat el seu ús amb la pràctica esportiva de bàsquet.  
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