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Els  directius de l'FCF Esteve Olivella  i  Pep Graus assisteixen al  partit  inaugural,  en

aquesta renovada instal·lació de Manresa.

La UE Balconada ha viscut aquest diumenge l'estrena de la nova superfície de gespa

artificial del seu camp, a Manresa. A més de la col·locació de la gespa, les obres per

condicionar el terreny de joc també han inclòs la col·locació del sistema de reg per

aspersió i millores tant en el sistema de drenatge i sanejament.

Tanmateix, s'han produït altres millores a les instal·lacions, amb noves banquetes, xarxes

per aturar les pilotes, i la delimitació de camps tant per futbol-7, com per la pràctica de

rugbi.



Durant  l'acte,  el  directiu  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol  i  delegat  al  Bages-

Berguedà-Cerdanya, Esteve Olivella, ha fet entrega al president de la UE Balconada,

Alberto García, d'una placa en commemoració de la inauguració.



També s'ha volgut posar en relleu el significat de la renovació de l'equipament, punt de

trobada i motor social del barri manresà de La Balconada. A la vegada, s'ha realitzat el

servei d'honor i s'ha donat pas al partit del Grup 2 de la Quarta Catalana, entre l'equip

amfitrió i el FC Sant Vicenç 2018.



Al seu torn, també hi han assistit el directiu de l'FCF Pep Graus; l'alcalde de Manresa,

Marc Aloy; el regidor d'esports de la ciutat, Toni Massegú; i el president de l'Associació

de Veïns de La Balconada, Juan Carlos Colchonero.

Així mateix, també han estat presents en l'acte d'inauguració de la nova gespa i en

l'encontre el  president  del  FC Sant  Vicenç 2018,  Xavier  Plans;  la  presidenta del  CE

Manresa, Ruth Guerrero; els subdelegats de l'FCF al Bages-Berguedà-Cerdanya Miquel

Sebastià  i  Arcadi  Prat;  i  el  col·laborador  de  la  Fundació  Privada  Catalana  de

Futbol Miguel Manuel Pérez.
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