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Uns 5.500 patinadors han passat
per la pista de gel de Manlleu
Tenint en compte la Covid, la xifra és inferior a les edicions anteriors però se'n fa
una bona valoració

Pista de gel del Badanadal de Manlleu. | Adrià Costa

Unes 5.500 persones han patinat per la pista de gel de Manlleu, situada a la plaça Fra Bernadí de
la ciutat. "Tenint en compte tota la situació de la Covid, la valoració és molt positiva", diu el regidor
de Promoció Econòmica, Eudald Sellarès.
En primera instància, el regidor destaca que a diferència d'altres poblacions, Manlleu ha pogut
tenir pista de gel. La coincidència que es consideri un equipament esportiu a l'aire lliure, els ha
permès instal·lar el reclam nadalenc a la capital del Ter.
D'altra banda, Sellarès atribueix l'èxit a les ganes de patinar i sobretot a la seguretat. "El sistema
era molt garantista" pel que fa al seguiment del protocol de les mesures anti-Covid. La pista
estava dividida en dos i enguany no hi havia ni tobogan ni ludoteca.
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Un treballador de la pista de gel desinfecta la barana. Foto: Adrià Costa

La instal·lació ha estat a la plaça del 6 de desembre al 10 de gener (es va allargar per la tornada a
l'escola). Seguint les restriccions, l'aforament era de 28 persones a cada espai, però a finals de
desembre, es va passar a 6. És a dir, es va passar de 56 a 12 patinadors en total.
Òbviament, ha baixat la xifra de patinadors respecte a les de 2020 (uns 15.000), però tot i això,
Sellarès remarca "en un any normal, hauríem batut rècords". En aquest sentit, destaca la
participació de les escoles. Enguany s'han sumat 500 patinadors respecte a l'any passat (900),
cosa que ascendeix a uns 1.400.
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