El camp de tir de la Rabassa diu adéu a dinou anys de competicions

JA ERA HORA!!!

Premsa 30/08/2010

Diari d'Andorra

TIR AL PLAT - El camp de tir de la Rabassa tanca les portes després que la Federació no
pugui fer front als 1,4 milions per a la reforma

Víctor Duaso - La Rabassa - 30/08/2010

Adéu a dinou anys de competició al camp de tir de la Rabassa. No ha pogut ser. La manca de
diners ha posat el punt i final a una instal·lació ideal per als més de 400 associats que té la
Federació Andorrana de Tir. Les modificacions que s’hi havien de realitzar eren molt costoses i
ningú no pot fer front al pressupost, que ascendeix a 1.400.000 euros.

Ha estat un cas insalvable i els tiradors al plat andorrans hauran de buscar-se solucions per
entrenar i també competir.

La nova adreça serà a la ciutat catalana de Mollet del Vallès, on les instal·lacions van ser
olímpiques el 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. “Les modificacions que
s’havien de fer al camp de tir de la Rabassa eren molt cares i nosaltres no podem assumir-les.
Érem conscients d’aquesta dificultat i haurem de buscar un nou lloc per poder entrenar i
practicar el tir al plat”, va reconèixer l’expresident de la Federació i ara directiu de l’entitat, Joan
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Tomàs, que va parlar del nou destí dels tiradors. “Anirem a Mollet, que està a només dues
hores d’aquí. Molts de nosaltres ja hi hem anat i ja sabem què ens hi trobarem, són sis pistes.
Ara ens toca buscar i estudiar el sistema d’ajudes per als nostres tiradors”, va indicar Tomàs.

La intenció de la Federació de Tir és reunir-se amb l’homòloga catalana per estudiar també les
possibles dates d’entrenament i d’aquesta manera definir una planificació que puguin fer servir
durant tota la temporada els tiradors andorrans. Un cop es tingui aquest calendari
d’entrenament, la Federació de Tir buscarà el millor sistema d’ajudes per evitar que sigui al
menys costós possible per als tiradors. “Oficialment s’han acabat les competicions al camp de
tir de la Rabassa i el comú salvarà només un camp per fer-hi tirades de festa major”, va
assegurar Tomàs.

Inicis a Engolasters

Com tot en la vida, quan alguna cosa s’acaba sempre hi ha una història al darrere. I la
Federació Andorrana de Tir no se’n salva. Les primeres instal·lacions van ser les del camp de
tir al plat d’Engolasters i el Club Andorrà de Tir de precisió als locals cedits per Magatzems
Pyrénées. Les installacions actuals són al plat, al camp de tir de la Rabassa amb sis pistes
que es van inaugurar l’any 1991 amb motiu dels Jocs dels Petits Estats. Per tant, dinou anys
després tanquen la paradeta, ja que ni el comú ni la federació no poden fer front a la
construcció de les proteccions per evitar que el plom dels cartutxos contamini i continuï
malmetent el sòl. Tothom havia previst que l’última competició que s’hi disputés era la dels Jocs
de policies i bombers, però la federació va aconseguir una moratòria.
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