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NOTA DE PREMSA 

L’AJUNTAMENT APROVA UN PROJECTE D’NVERSIONS A LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL 
Des d’ara fins 2018, l’empresa concessionària JosiSports i 
l’Ajuntament realitzaran actuacions i aportacions econòmiques 
per a la creació de nous espais i serveis com una residència 
esportiva, un centre d’ensenyament internacional d’idiomes, un 
centre de wellness i sales d’activitats dirigides, pistes de pàdel, 
bar-restaurant, pistes de terra batuda i la cobertura de 4 pistes 
de pàdel. 

Cunit. 28 de juliol de 2015.- L’Ajuntament de Cunit va aprovar, en el Ple del passat 24 de 
juliol, la modificació del contracte de concessió administrativa amb l’empresa esportiva 
JosiSports, que gestiona la Zona Esportiva Municipal des de 1999. 

Aquesta modificació en la concessió d’aquest equipament municipal té com a objectiu el 
seu restabliment i equilibri econòmico-financer a través d’un projecte d’inversions que 
contempla la intervenció per part de l’Ajuntament i també per part de la pròpia 
concessionària. 

Les actuacions previstes estan pautades des del proper mes de setembre fins l’any 2018. 
En aquests 3 anys, el Consistori cunitenc aportarà 90.000€ per a la construcció de nous 
espais i millora dels existents, i Josi Sports SL aportarà 360.000€ que aniran destinats a la 
creació de nous serveis dins la Zona Esportiva Municipal. 

Segons el calendari d’inversions, Josi Sports comença de forma immediata la construcció 
de 2 noves pistes de pàdel, que s’inauguraran el proper mes de setembre (la ZEM tindrà 6 
pistes amb aquestes dues noves). Per aquest 2015, es construirà una Sala d’Estudi d’uns 
250m2, adreçat a esportistes i també obert a tota la ciutadania, amb l’objectiu de crear 
un centre privat d’ensenyament de llengua estrangera, i fusionar el projecte social-lúdico-
esportiu existent amb la immersió i adaptació lingüística i cultural. 

En aquest espai també s’inclourà un servei d’assessorament i mobilitat dels programes 
Educatius Europeus i Internacionals, Coaching Personal, Psicologia, entre d’altres serveis 
tots adreçats a consolidar un model educatiu atractiu i únic en la comarca. 
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De cara a 2016, es contempla la inversió per part de l’Ajuntament de Cunit per a la 
creació d’una residència esportiva interna i també externa per a tots els esportistes així 
com una sala d’activitats dirigides amb vistes a que pugui arribar a acollir l’activitat 
d’alguna entitat del municipi . 
Josi Sports realitzarà al 2016 les obres de construcció d’una pista de terra batuda, d’un 
Centre de Benestar i Bellesa amb servei de fisioteràpia o rehabilitació, així com 
l’ampliació de la 2a planta del centre social amb la creació de l’Spa-Wellness. 

El calendari d’inversions de 2017-18 contempla la construcció per part de l’Ajuntament de 
Cunit d’una setena pista de pàdel i una altra de mini-tennis, i per part de l’empresa 
concessionària un nou Bar-Restaurant i també les cobertes de 4 de les pistes de pàdel. 

L’ordre del calendari d’inversions es pot veure alterat segons la demanda dels usuaris i els 
acords que l’empresa JosiSports pugui realitzar amb altres empreses que vulguin apostar 
pel projecte. 
  
A mode de resum es pot veure en el plànol adjunt el conjunt d’inversions (en vermell les 
aportacions de l’Ajuntament de Cunit): 

INVERSIONS PREVISTES      ANY   COST 

2 PISTES DE PADEL ( 5ª y 6ª PISTA DE PADEL)   2015    60.000,00 

SALA ESTUDIS novaconstrucció    2015    80.000,00 

RESIDÈNCIA ESPORTIVA I 
SALA ACTIVITATS DIRIGIDAS      2016    60.000,00 

AMPLIACIO 2º PLANTA I SPA      2016    50.000,00 

1 PISTA DE TENNIS TERRA BATUDA    2016    30.000,00 

1 PISTA DE PADEL  I 
PISTA DE MINI-TENNIS      2017    30.000,00 

NOU BAR RESTAURANT      2017    60.000,00 

COBRIR 4 PISTES DE PADEL      2017   80.000,00 

TOTAL          450.000,00 + IVA 
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Per part de l’empresa JosiSports, el gerent Fabio Maggi, afirma que “creiem aquest 
acord és el més important i ambiciós a nivell lúdico-esportiu i social que s’hagi 
signat a Cunit i a la comarca. Aquesta nova etapa a la Zona Esportiva comença amb 
el repte i el compromís de l’Ajuntament i de l’empresa JosiSports de tirar endavant 
inversions que permetran la creació d’una petita ciutat esportiva a Cunit amb seu a 
la Zona Esportiva Municipal. Per part nostra, és un impuls necessari que alhora 
enriquirà l’oferta lúdico-esportiva i social del municipi i ser-ne referents a nivell 
comarcal i fins i tot a nivell internacional, gràcies a la bona feina realitzada per 
part de l’Acadèmia Internacional del CST Cunit de Tennis”.  
Vull donar les gràcies als tècnics de l’Ajuntament de Cunit que han treballat molt dur 
en aquest projecte, a més de donar les gràcies pel seu suport al govern municipal i 
en concret de l’alcaldessa Montserrat Carreras i en especial al regidor Ivan Faccia 
que en els últims dos anys ha estat el nostre interlocutor principal de l’equip del 
govern i amb qui  hem treballat, juntament amb els tècnics municipals per arribar a 
l’acord assolit”  

Per part del Consistori, Ivan Faccia, regidor d’Esports i Joventut, defineix aquesta nova 
etapa per a la Zona Esportiva com “una nova oportunitat de créixer i d’enriquir els 
serveis esportius del municipi. Fins al moment, la concessionària ha contribuït de 
forma excepcional a situar a Cunit en circuits internacionals esportius i a portar el 
nom d’aquest municipi dins de l’elit del seu àmbit esportiu. Amb aquest positivisme i 
amb professionalitat, Ajuntament i concessionària tirem endavant un pla 
d’inversions que tenen com a objectiu sumar serveis, i millorar l’oferta esportiva del 
municipi”. 

Per la seva part, l’alcaldessa Montserrat Carreras, explica que “aquest ha estat un acord 
fruit de molts mesos de treball coordinat entre diferents àrees de l’Ajuntament amb 
l’empresa Josi Sports. Aquesta com qualsevol concessió municipal de Cunit estan des 
de fa 4 anys supervisades amb rigor, i gràcies a la feina feta hem pogut aprovar un 
projecte ambiciós que contempla la millora dels serveis que s’ofereixen a tota la 
ciutadania, i la creació de nous espais a la Zona Esportiva Municipal. La 
professionalitat de l’empresa concessionària i l’alt valor esportiu amb el que ja 
compta aquesta instal·lació li donen sentit al Pla d’Inversions que hem aprovat, un 
nou gir en l’oferta esportiva, social i lúdica del qual es beneficiarà tot el municipi”.  

L’empresa concessionària començarà en els propers dies els primers contactes amb 
empreses que puguin estar interessades en gestionar els serveis que són susceptibles de 
subcontractar: el Bar-Restaurant, la Sala d’Activitats dirigides i els serveis educatius. 
L’empresa recorda que les dades de contacte són: gerent Fabio Maggi, tf 977 676103 - 
fmaggi@ctcunit.com, qui afirma que: “Ens posem a treballar en el desenvolupament 
d’aquest projecte d’inversions des d’ara mateix, sense perdre temps, comencem a 
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buscar i a parlar amb  empreses que estiguin interessades en la gestió d’aquests nous 
espais amb al voluntat d’arribar a acords que ofereixen el millor servei”.
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