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El  Pavelló  Nou de Santa Coloma de Gramenet estrena nova imatge després de la

rehabilitació que ha dut a terme l’Ajuntament, en una instal·lació on juguen 3 clubs de

futbol sala federats.

Dies d’emocions i de sensacions estranyes a Santa Coloma de Gramenet. El Pavelló

Poliesportiu Nou de Santa Coloma de Gramenet va ser inaugurat el passat dissabte, 27

de març de 2021, per l’alcaldessa de la ciutat, Nuria Parlón, després de pràcticament dos

anys de rehabilitació.  El  Pavelló Poliesportiu Nou és una instal·lació emblemàtica a

Santa Coloma de Gramenet amb més de 40 anys d’existència. Per aquest motiu, el

maig del 2019 van començar unes obres que s’han allargat més del previst amb una

inversió que supera els 4 milions d’euros.

El Pavelló Poliesportiu Nou de Santa Coloma de Gramenet ha estat adaptat a la nova

normativa de la competició de la Primera Divisió de futbol sala, s’han millorat aspectes

com  l’evacuació,  l’optimització  de  l’aforament  i  la  funcionalitat.  ‘’El  Pavelló  es  va

inaugurar el 1977 i necessitava aquesta remodelació de tot el pavelló. Només ha quedat

la façana per mantenir l’essència del Pavelló Nou. És un somni fet realitat’’, expressa el

regidor  d’esports  de  l’Ajuntament  de  Santa  Coloma  i  exjugador  d’Industrias  Santa

Coloma,  Dani  Salgado.  Al  seu  torn,  el  president  d’Industrias  Santa  Coloma,  Vicenç

Garcia,  afegeix que ‘’Santa Coloma sempre ha tingut una mancança d’instal·lacions



esportives. La veritat és que l’espera ha valgut la pena i estic molt content com ha

q u e d a t .  Q u e d a  u n  p a v e l l ó  p e r  m o l t s  a n y s  i  l a  c i u t a t  h o  m e r e i x ’ ’ .



El Pavelló Poliesportiu Nou de Santa Coloma de Gramenet, situat entre el C/ Jacint

Verdaguer i l’Avinguda Generalitat, és l’espai habitual d’entrenament i de competició de

17  entitats  esportives,  que  representen  a  500  persones  usuàries  cada  dia,  més  de

150.000 a l’any. ’’L’ambient que es viu aquí és increïble. És el pavelló que més gent

reuneixi a l’any. L’activitat no para: obrim a les 7:00 fins a les 0:00 hores’’, detalla Dani

Salgado. De les 17 entitats esportives, hi figuren tres clubs federats catalans de futbol

sala: Industrias Santa Coloma, CFS La Unión Santa Coloma i el Futsal Santa Coloma.

CLUBS FEDERATS QUE JUGUEN AL PAVELLÓ NOU

INDUSTRIAS SANTA COLOMA

CFS LA UNIÓN SANTA COLOMA

FUTSAL SANTA COLOMA





Ha estat una setmana de sensacions estranyes, moltes emocions i de records, fins i tot,

de la infància. ''Tinc una sensació immensa sabent que els nens i nenes de la ciutat

podran gaudir d’aquest pavelló. Per mi és un orgull’’, diu Dani Salgado. Una sensació

similar comparteix Vicenç Garcia, que va estar present a un entrenament del primer

equip quan encara no hi havia la graderia col·locada. Un cop la va veure, i va entrar al

Pavelló Poliesportiu Nou finalitzat,  el president detalla que ''va ser una imatge molt

impactant, em va emocionar molt i  les cames em tremolaven després de dos anys

e x i l i a t s ’ ’ .





Han  estat  pràcticament  dos  anys  complicats  per  les  entitats  esportives  de  Santa

Coloma de Gramenet, com per exemple, el CFS Unión Santa Coloma, que s’ha hagut de

repartir per diversos pavellons per poder mantenir l’activitat esportiva i poder adaptar-

se a tots els horaris. ‘’Ha estat molt complexa, però la recompensa és estar aquí’’, afirma

el  seu vicepresident,  Luis  Sanguino.  Un sentiment que comparteix el  president del

Futsal Santa Coloma, Ginés García, que, a més, afegeix que ‘’Santa Coloma és ‘’la cuna

del futbol sala’’.  És molt important que el pavelló segueixi al centre de la ciutat. En

l’àmbit del futbol, això és San Mamés, és la Catedral’’.

I  és que el  Pavelló Poliesportiu Nou de Santa Coloma de Gramenet ‘’és un pavelló

històric. Per a un nen de la Base, el seu somni és poder jugar aquí, però també ho és per

un jugador de Primera Divisió’’, exclama Luis Sanguino.





I el guió i el calendari del primer equip d’Industrias Santa Coloma ha provocat que el

retorn al Pavelló Poliesportiu Nou sigui contra el Barça. Derbi català corresponent a la

26a jornada de la competició domèstica i que es reviurà a Santa Coloma de Gramenet

amb 250 aficionats a les graderies.  ‘’Ha donat aquesta casualitat.  La llàstima que el

pavelló no estarà ple de gent, el penúltim que falta, ja que l’últim, és guanyar el partit’’,

comenta Vicenç Garcia. El retorn al pavelló serà aquest diumenge, 4 d’abril de 2021, a

partir de les 12.30 hores i en directe per Esport 3.
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https://www.youtube.com/watch?v=nFuXJMF5CAU

