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EL BOSQUET
NATURA - CULTURA - ESPORT - LLEURE

El Bosquet:
Proposem convertir l'espai del Bosquet en un
Centre d'Interpretació del Parc Natural d'Olèrdola
que permeti generar activitat social entorn la
natura i la cultura.

Oportunitat per generar un espai que connecti el
municipi amb el seu entorn. Creant un punt d'inici
de la ruta fins el Castell d'Olèrdola i al Parc natural
d'Olèrdola.

Aquest espai ha de ser accessible i segur per
potenciar el paisatge cultural, agrari, d'esport i
forestal del poble.

Camp de futbol:

Proposem convertir l'espai del camp de futbol en
una àrea Poliesportiva que permeti generar
activitat social entorn a l'esport i el lleure. Amb
les següents actuacions:

1. Construint un edifici de serveis destinat a
vestidors i serveis complementaris a les àrees
esportives.

2. Camp de futbol 7 amb gespa artificial d'acord
a les mesures federatives reglamentaries amb
grades.

3. Sala Esportiva polivalent coberta per la
practica de la gimnàstica i preparació física.

4. Piscina exterior, destinada a la pràctica de la
natació i al lleure.

5. Dues pistes per la practica del pàdel.

El Bosquet i el camp de futbol de Sant Miquel d'Olèrdola es situen al límit de la trama urbana, al
nord-oest a l'entrada del poble.
Es tracta de dos terrenys urbans qualificats com a sistema d'espais lliures i d'equipaments esportius
amb bona accessibilitat des de la xarxa de carreteres locals.
El Bosquet ocupa una superfície de 5.199 m2 i el camp de futbol té una superfície de 6.955 m2.
Aquests dos espais tenen una personalitat pròpia i generen una gran estima en els veïns de Sant
Miquel d'Olèrdola. Es tracta d'un emplaçament simbòlic a nivell local per la seva història, tradició i
per el que va significar en el passat a nivell d'esforç col.lectiu d'un poble.
El pas del temps, actuacions per motius diversos i canvis en els habits de la societat han provocat la
degradació progressiva del conjunt ludic-esportiu, generant la necessitat d'un replanteig global de
tot l'espaI.
La nostre proposta vol utilitzar l'emplaçament d'aquests dos espais simbòlics per generar activitat
social al voltant de la NATURA, la CULTURA, l'ESPORT i el LLEURE.

Amb aquests propòsits el projecte es centre en dues línies d'actuació bàsiques:

1. Recuperar i posar en valor el Bosquet, transformant-lo en un espai de natura i cultura a l'abast
de tots els ciutadans.

2. Reconversió del camp de futbol en una àrea poliesportiva que donarà resposta a les necessitats
de la tradició esportiva local i als nous hàbits esportius de la societat.

Amb aquestes dues línies d'actuació s'estructura la proposta, entesa com un conjunt que permetrà
recuperar un espai simbòlic per tots els veïns de Sant Miquel d'Olèrdola i el municipi.

"LA CULTURA I L'ESPORT ENS FAN MILLORS PERSONES I LES MILLORS PERSONES FAN MILLORS
SOCIETATS”

Es crea un únic element d'ordenació compost per els dos nous edificis de serveis que al mateix
temps genera una nova façana al carrer del Bosquet i permet crear una transició entre la trama
urbana existent i els nous equipaments municipals.
Formalment l'element d'ordenació compost pels dos edificis de serveis es veu interferit per el
Bosquet que destaca així la seva presencia i serveix de vincle d'unió entre ells.
La connexió entre les pinedes que ens proporciona el Bosquet i les noves plantacions proposades en
l'àrea poliesportiva reforcen la idea de conjunt i es potencia el paisatge natural local.

Carrer Princep d'Olèrdola
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