Manifest de desacord amb el repartiment
de l’ús de les instal·lacions esportives municipals
per a la pràctica del futbol a Llagostera.

Els pares dels esportistes de la UE Llagostera, signants, volem mostrar el desacord amb la
decisió presa per l’Ajuntament, a l’hora de realitzar el repartiment d’ús de les instal·lacions
esportives municipals.
És per aquest motiu que, es reclama que el repartiment s’atengui a criteris objectius i
coherents i no a una decisió poc compresa, tot apel·lant a la bona voluntat i entesa per part
dels dos clubs.
Segons manifestacions del Regidor d’Esports, el criteri utilitzat ha estat la previsió d’esportistes
inscrits residents al municipi, donant per suposat que els esportistes de la nova entitat serà
100% del municipi i malgrat que les inscripcions no es formalitzaran fins a ben entrat l’estiu.
Per tant, si es treballa sobre hipòtesis, atenent que cal prendre decisions abans de la
finalització de les preinscripcions, seria més coherent tenir en compte el nombre d’equips
actuals del club de tota la vida i la previsió del de recent creació i repartir-ho a parts
proporcionals.
S’entén que la taxa d’utilització de les instal·lacions esportives que s’ha fet efectiva al
Patronat, almenys durant les darreres temporades, hauria de proporcionar els mateixos drets
a tots els esportistes.
Presumint que, tant l’Ajuntament de Llagostera com els dos clubs, aposten per la promoció de
l’esport caldria donar les mateixes possibilitats de gaudir de les instal·lacions municipals a tots
els esportistes llagosterencs i evidentment realitzar les inversions necessàries per posar a
disposició dels usuaris unes instal·lacions en òptimes condicions per a la pràctica del futbol.
De fet l’alcalde ja era conscient de les mancances, quan l’any passat es va comprometre
davant molts pares de jugadors, que el 2017 es disposaria de més instal·lacions, per donar
resposta a les necessitats reals i no desaprofitar així, el potencial esportiu i mediàtic que ha
assolit la UE.Llagostera al llarg dels anys.
En conclusió es reclama a l’Ajuntament que prengui aquest requeriment com un tema
important a resoldre, i que es manifesti públicament davant dels afectats, argumentant les
seves consideracions i decisions.

Llagostera, juny 2017.

