
UUnnaa mmiiccaa dd’’hhiissttòòrriiaa
• MMaaiigg 0088

L'Equip de Govern anuncia la remodelació de
l'Olimpia amb la construcció de tres camps de
futbol i la seu de la Federació Catalana de
Futbol i la desaparició de la piscina.

• SSeetteemmbbrree 0088
L'Entesa ho denuncia i edita i distribueix un full
informatiu alertant de la destrucció de l'Olimpia.
Les entitats recullen signatures en contra.

• OOccttuubbrree 0088..
El Govern es veu obligat a rectificar i anuncia
que manté la piscina. Comencen les obres de
destrucció amb la remodelació del camp de
futbol i la tala de molts arbres.

Volem l’OLIMPIA per a la ciutat
Entesa per Sabadell  febrer de 2009

Quina és la PROPOSTA de l’Entesa:
• Renovar les actuals instal·lacions (camp de futbol, piscina i pistes poliesportives)
• Garantir que l’Olímpia continuï obert al servei del barri i de tota la ciutat
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QQuuèè ccaall DDEENNUUNNCCIIAARR eennccaarraa??
• Que les pistes poliesportives de l’Olimpia desapareixen i es remodelaran les pistes del CEIP Pau

Casals. És una millora per l’escola, però una pèrdua per la ciutat.

• Que les obres de l’Olimpia impliquen una total destrucció de la zona d’arbres.

• Que l’Olimpia serà exclusivament per als clubs de  futbol

• Que els 3 camps de futbol de l’Olimpia no seran de lliure accés. Es cediran a la Federació Catalana
de Futbol per 50 anys.

• Que les obres de l’Olimpia costaran a la ciutat 6 milions d’euros. La Federació tan sols n’aporta 2.

SSII NNOO HHOO EEVVIITTEEMM,, SSAABBAADDEELLLL HHII PPEERRDDRRÀÀ MMOOLLTT!!
PPaaggaarreemm 66 mmiilliioonnss dd''eeuurrooss ppeerr ppeerrddrree uunn eeqquuiippaammeenntt

PPiisscciinnaaCCaammppss ffuuttbbooll EEddiiffiiccii ddee llaa FFeeddeerraacciióó
CCaattaallaannaa ddee FFuuttbbooll

Gràcies a la pressió feta per l’Entesa, entitats i veïns, el govern
municipal ha hagut de rectificar i finalment l’Olimpia tindrà piscina


