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El Camp de Futbol Germans Gonzalvo ja disposa de
nous vestidors
Des d’aquest dimecres, els usuaris del Camp de Futbol Germans Gonzalvo
ja poden utilitzar els nous vestidors un cop han finalitzat les obres de
remodelació. Aquestes obres han format part de les actuacions que
l’Ajuntament de Mollet ha dut a terme a les instal·lacions després de la fuita
de gas que es va detectar a finals de 2013.
D’aquesta manera, l’Ajuntament dóna per finalitzades les actuacions més
urgents que calien fer.se al camp de futbol des que es va detectar la fuita de gas.
En una primera fase es van posar tots els mitjans necessaris per poder obrir el
camp 1, primer, i el camp 2 després, un cop el consistori es va assegurar que el
procés d’extracció de metà estava normalitzat i que es podia garantir la total
seguretat pels usuaris.
Ara, amb la remodelació dels vestidors, es normalitza la situació del camp, es
garanteix la pràctica esportiva en bones condicions i es millora el servei que
s’ofereix als esportistes.
Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, “la celeritat que hem dedicat en aquest
cas era ineludible tenint en compte que ens vam trobar davant d’una
situació d’autèntica emergència, però això no ha comportat que hagin
deixat de banda el manteniment i les constants inversions que fem cada
any a la resta d’instal·lacions de la ciutat”.
De la seva banda, el vicepresident del Club de Futbol Mollet UE, Jordi Candela,
ha volgut “agrair a l’Ajuntament l’esforç que ha dut a terme per accelerar les
obres sense deixar de banda la seguretat i també vull agrair al Club Atlètic
Mollet la seva solidaritat durant tot aquest temps”.
Hores d’ara la fuita de gas està totalment controlada i s’espera el segellament
definitiu per l’any vinent.
(adjuntem fotografíes)
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