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La construcció del pavelló poliesportiu

Dades arxivístiques
CAT AMR Fons Ajuntament de Roses, Col·lecció municipal d'imatges, Reportatge de la
construcció del pavelló poliesportiu municipal del Mas Oliva, 1986-1987.
Història arxivística
El reportatge fotogràfic va ser realitzat per l'empresa constructora de l'obra Miquel
Costa, SA. Acabat el mes de maig de 1987, l'àlbum que conté les fotografies deuria
acabar a les mans del departament d'Urbanisme de l'Ajuntament, lloc on es va conservar
fins l'any 2012, quan va ingressar a l'Arxiu Municipal.
Contingut
L'àlbum recull les 79 fotografies que ressegueixen la construcció del pavelló des del
muntatge de l'estructura del sostre fins als acabats interiors el mes de maig de 1987. La
primera fotografia que es presenta mostra la instal·lació per part dels usuaris, amb l'ajuda
d'una grua, de la primera peça de l'estructura del sostre. En un primer pla es veu la vinya
situada al costat dels terrenys on es construïa el poliesportiu.
La segona fotografia, presa des de l'interior, mostra l'estructura del sostre i de les graderies
acabada amb les muntanyes de la serra de Rodes al fons. La tercera i última instantània

destacada en el document del mes és una panoràmica de l'interior del pavelló ja acabat
presa des de la pista amb les graderies al fons.

Moment de la construcció de l'estructura

Context
Amb la consolidació democràtica, al llarg dels anys vuitanta, moltes poblacions van
posar al dia les seves instal·lacions esportives, o en el cas de Roses, van construir noves
instal·lacions per adaptar-se a nous temps i a les necessitats lúdic-esportives d'una vila
en creixement (8.004 habitants el 1981, 9.467 el 1987 i 11.003 el 1990). Un bon exemple
és que des de 1984 la secció de bàsquet de la Penya Blaugrana de Roses (1984-1987)
jugava els seus partits de bàsquet a la pista de l'Escola Narcís Monturiol.
El pavelló va ser inaugurat el 17 de maig de 1987 amb la presència de diverses autoritats
L'edifici, anomenat pavelló poliesportiu i sala de barri, va ser projectat per l'arquitecte
municipal Jaume Casas Luis. El seu nom ja denota la intenció de tenir un local polivalent
on poder exercir-hi activitats esportives i, al mateix temps, acollir-hi qualsevol acte de les
associacions de la vila.
Es va projectar una pista amb una capacitat per a 500 espectadors, 350 dels quals
assentats. La construcció del pavelló va propiciar, també, la fundació del Club Bàsquet
Roses aquell mateix any 1987, que va ocupar el lloc de la desapareguda secció
basquetbolística de la Penya Blaugrana de Roses.

Interior del pavelló acabat
Més informació
http://rosespedia.cat/index.php/Pavell%C3%B3_Poliesportiu_Municipal
http://rosespedia.cat/index.php/Penya_Blaugrana_de_Roses
http://rosespedia.cat/index.php/Club_B%C3%A0squet_Roses

