
ELS  POBLES  DEL  NOSTRE  ENTORN  DUPLIQUEN  ELS  METRES

QUADRATS QUE OFERIX BÉTERA  EN TERRENYS ESPORTIUS

MUNICIPI SUPERFÍCIE ESPORTIVA HABITANTS M2/hab.

BÉTERA 39.900 M2 25.400 1,57

L’ELIANA 59.000 M2 18.300 3,22 

LLÍRIA 67.000 M2 23.600 2,83

LA POBLA 109.000 M2 25.275 4,31

MONCADA 60.000 M2 21.875 2,74

BENAGUASIL 38.200 M2 11.369 3,36

La Pobla amb 4,31 m² per habitant d’instal·lacions esportives, Benaguasil amb 3,36 m²

per habitant o l’Eliana amb 3,22 m² són clars exemples de com en la majoria de municipis

del nostre voltant, porten dècades apostant per l’esport. A Bétera cal un canvi radical de

les polítiques públiques en pro d’un dels serveis que obligatòriament per llei ha d’oferir

l’Ajuntament als seus veins i veïnes: l’esport. 

Estudis actuals conclouen que l’activitat física en la infància i l’adolescència, no és sols

important en este període vital, també ho és per a mantenir una bona salut al llarg del curs

de la vida. A Bétera comencem a trobar llistes d’espera per als més menuts en alguns dels

esports per la manca d’instal·lacions i estem convençuts que este col·lapse anirà a més,

perquè estem a anys llum de l’oferta  esportiva  i  d’espais  de tots  els  pobles que ens

envolten.   



UNES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES TOTALMENT COL·LAPSADES I 

INSUFICIENTS

Bétera  actualment  és  el  poble  amb  més  població  de  Camp  de  Túria  i  una  de  les

poblacions més joves del País Valencià. Bétera supera els 25.400 habitants, el creixement

poblacional és constant i en pocs anys arribarem als 30.000 habitants. Per contra, sols

hem incrementat en uns 7000 m² la superfície esportiva des que érem 8.850 habitants al

1986. 

Als anys 80, el Poliesportiu de Bétera era un referent a tota la comarca i ens atreviríem a

dir a tota la província. Des d’aleshores, les instal·lacions esportives en esta ubicació sols

han crescut en un nou camp de gespa artificial de fútbol 7 i una pista de pàdel, espais

molt  escasos que a més,  necessiten a hores d’ara  majors  inversions  per  a continuar

millorant-les. Des del 1996, quan s’inaugurà la piscina coberta (principal fita els darrers 30

anys) no s’ha ampliat en instal·lacions esportives i la població de Bétera s’ha multiplicat. 

LA  LEGISLATURA  PASSADA  DIGNIFICÀREM  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES

OBSOLETES  DES  DE  FEIA  DÈCADES.  ESTA  ERA  LA  LEGISLATURA  PER

DIMENSIONAR L’ESPORT A BÉTERA 

La millora en la piscina coberta i en el seu sostre, la millora en les pistes de tennis, el

frontó, els vestidors del  pavelló,  la  canxa de bàsquet, la il·luminació nova al  camp de

futbol, la millora als vestidors de les grades, als vestidors de la piscina descoberta, les

millores a la pista d’atletisme i als dos camps de futbol de gespa artificial, van ser alguns

dels projectes que portà endavant Compromís la legislatura passada i que en bona part

s’executaren entre 2016 i 2019. 

La  legislatura  passada  dignificàrem  unes  instal·lacions  esportives  que  fins  que  no

arribàrem nosaltres al govern, estaven totalment “abandonades” al llarg de més de 20

anys. En estos moments, les arques municipals comptem amb 25 milions d’euros per a

executar inversions, era el moment de continuar millorant-les i començar a dimensionar

els serveis esportius de Bétera. Per contra, serà una legislatura en la que l’Ajuntament de

Bétera sols farà algunes millores en instal·lacions esportives, però no es destinaran els

recursos necessaris per a incrementar els espais que la ciutadania mereix. Ha tornat el

“boom” urbanístic i és el moment que els importants ingressos de llicències d’obra i PMS

(Patrimoni Municipal se Sòl) obtesos als nous PAI, es destinen en bona part a la millora

dels serveis públics esportius que Bétera necessita.


