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Proposta
Proposem disposar un equipament esportiu renovat i obert a tothom amb dos edificis principals
integrats sota una sola coberta unificadora, al voltant dels quals es desenvoluparan una sèrie
d'usos complementaris.
Per una banda una pista poliesportiva coberta que permet el seu ús com a espai on realitzar tota
classe d'esdeveniments socials, des de concerts a dinars populars fins a tota mena d'usos futurs
que el mateix edifici pot estimular un cop construït.

Per l'altra banda, es disposen les piscines, amb un emplaçament privilegiat elevat en el paisatge i
amb unes vistes magnífiques sobre el mateix. Els dos usos principals es complementen amb un
servei de bar que funcionaria en horari de piscina i esdeveniments socials i esportius, i que faria a
l'hora de punt de control d'accessos i gestió del conjunt, unificant la gestió en un sol punt.
Pel que fa a la zona del "Bosquet", espai que dóna nom a l'àmbit, es planteja un espai lúdic
singular- amb jocs infantils, pic-nic, barbacoes, etc.- de manera que pugui ser un referent a la
comarca i un punt d'atracció més a la nova zona lúdica-esportiva generada.
Vinculat al mateix i gestionat des del punt de bar-control, s'oferirà un servei de barbacoes sobre
la coberta enjardinada i el seu entorn.

Creiem que la gestió de tot l'equipament és important es pugui fer de manera centralitzada al
punt de control–bar per una sola persona amb suports puntuals en horaris específics.
Destacar que el projecte se situa estrictament en la parcel·la d'equipaments sense que calgui cap
expropiació o acte urbanístic complementari.

Imatge de la proposta
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INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
El nou edifici s'insereix en l'espai natural de manera subtil i poc invasiva. L'equipament
es troba envoltat pel terreny adaptant-se a la topografia existent.
ESPAI D’OCI SINGULAR
Zona de JOCS INFANTILS SINGULARS aprofitant les característiques del bosc de pins
actuals.
POTENCIACIÓ DE LES VISTES
Zona de restauració amb vistes cap a la pista poliesportiva i gran terrassa amb vistes
cap al paisatge.
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
Edifici d'esquena al soroll de la C-15 i enfocat a les vistes.
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ZONA LÚDICA
Zona d’esbarjo superior amb espai de barbacoes, pic-nic, terrassa per activitats-esports
i vistes sobre la piscina i l’entorn.
MANTENIMENT DEL BOSQUET
Manteniment màxim de la vegetació existent del “BOSQUET” que dona nom a l’àmbit.
RESPECTE ENTORN
Manteniment i endreçament de l’entorn natural immediat.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MATERIALS SALUDABLES
Integració de sistemes i instal·lacions de màxima eficiència energètica.
Ús majoritari de materials naturals o poc processats per aconseguir espais saludables.
Màxim aprofitament de la llum natural.
Aplicació de criteris de sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
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GESTIÓ UNIFICADA
Accés unificat a piscines, bar i pista poliesportiva.
CONNECTAT
Accés unificat al parc i l’edifici singular i connectat amb el nucli.
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MULTIESPORTIU
Pista poliesportiva gran que permet la pràctica múltiple d’esports així com actes o fires.
APARCAMENT
Creació d’una nova zona d’aparcament molt vegetada i capaç de servir al nou
equipament.
PISCINES EXTERIORS
Amplia zona de piscines amb serveis integrades amb el terreny i amb vistes cap a
l’entorn.
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Materials
Es proposa un ús majoritari de materials naturals, de proximitat i poc processats.

Referents
PARC EXISTENT I JOCS INFANTILA SINGULARS

EDIFICI I INTEGRACIÓ EN L’ESPAI ACTUAL

PISTA POLIESPORTIVA

ArquitecturaGenísPlanelles

8 / 16

Detall de la
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Autors

ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES SLP
JORDI PLANELLES SALVANS – MARIONA GENIS VINYALS
CARLOTA CARRERAS SALVADOR - LAURA PASTOR CALLEJA

Superfícies
aproximades
PARC I ZONA LÚDICA “EL BOSQUET”
CONTROL D’ACCESSOS – BAR

Conceptes

4.000 m2
400 m2

PISTA POLIESTPORTIVA

2.000 m2

ZONA PISCINES

3.500 m2

APARCAMENT

1.000 m2

LOCAL SOCIAL

50 m2

MANTENIMENT DEL BOSQUET
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MATERIALS SALUDABLES
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
ESPAI D’OCI SINGULAR
GESTIÓ UNIFICADA
POTENCIACIÓ DE LES VISTES
MULTIESPORTIU
APARCAMENT
RESPECTE ENTORN
PISCINES EXTERIORS

Pressupost aproximat FASE 1: PARC DEL BOSQUET + APARCAMENT + ENTORN

1.000.000 €

FASE 2: PISTA POLIESPORTIVA

1.000.000 €

FASE 3: PISCINES EXTERIORS

1.000.000 €
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La planta superior es desenvolupa a nivell del Bosquet actual. Es proposa mantenir tots
els arbres existents amb incorporació de vegetació autòctona diversa.
Es crea una zona lúdica formada per un parc infantil amb jocs especials, aprofitant les
possibilitats que ens donen els meravellosos arbres existents, per tal de crear un espai
singular que pugui ser atractiu més enllà del mateix municipi. Es complementa amb un
espai de lleure format per taules i bancades i possibilitat de zona de barbacoes per
berenars o dinars a l'aire lliure.
Aquest espai es treballa de manera respectuosa possible per tal de mantenir la imatge
del Bosquet. Únicament s'hi edifica un petit volum que conté un bar-cafeteria amb
vistes sobre el magnífic paisatge, que fa alhora de punt de control d'accés a la pista
poliesportiva i les piscines, i de control de les activitats del parc. Unificant tot el control i
gestió de l'espai de manera centralitzada i eficient.
Pràcticament tot l'edifici es desenvolupa doncs, de manera completament integrada en
el paisatge sense distorsionar la imatge del bosquet.
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A la planta intermèdia, es desenvolupen les piscines exteriors i els seus serveis associats. Una
vegada més, es busca aprofitar al màxim les singularitats de l'espai i l'entorn, per crear unes
piscines amb singularitat que les faci especials i diferents de les piscines habituals. En aquest cas
es potencia al màxim la seva continuïtat amb l'entorn, la capacitat de disposar de vistes
generoses sobre el paisatge de les muntanyes d'Olèrdola i la creació d'uns espais amplis i
naturalitzats.
Aquestes disposen de vestuaris, banys, farmaciola, socorristes, magatzems i resta de serveis
complementaris per al seu correcte funcionament.
També es reserva un espai de reunió apte per associacions veïnals, siguin o no de caràcter
esportiu o cultural, de manera que disposin d'un espai de reunió o trobada dins del mateix edifici.
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La pista poliesportiva queda en la planta inferior de manera que les grades estan a nivell de
l'entorn exterior i la pista per sota del mateix aconseguint una gran integració de l'edifici en el seu
entorn a pesar de les seves grans dimensions.
La pista poliesportiva és del tipus POL-2, la qual permet el desenvolupament d'una llarga llista
d'esports (l'hoquei, el futbol sala, el basquet, el voleibol, el bàdminton, la gimnàstica rítmica, el
tenis, l'skate, l'escalada, ... ) i d'activitats (fires, concerts, espectacles i un llarg etcètera).
En tot el projecte, però especialment en aquest espai, es potencia l'aprofitament de la llum
natural per tal d'il·luminar la pista esportiva.
Per la configuració del conjunt, els usos de l'edifici es controlen de manera centralitzada i poden
tenir horaris i funcionament completament independents i autònoms.
Completant el conjunt es fa una reurbanització dels espais exteriors, per dotar de zona
d'aparcament complementària naturalitzada per tal de donar cabuda a les noves necessitats
d'aparcament i alliberar la càrrega de trànsit i aparcament dels carrers propers. També es
proposa la millora dels espais naturals més immediats consistent en una neteja i endreçament
subtil dels mateixos.
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Olèrdola, febrer de 2019

Jordi Planelles Salvans
Arquitecte 35822-3

Mariona Genís Vinyals
Arquitecta 33279-8
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