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03
EL BOSQUET

ÀREA POLIESPORTIVA

L'àrea esportiva dissenyada pretén crear un punt de trobada social i esportiu pels habitants del
poble i del municipi, convertint l'espai existent en una de les principals instal·lacions poliesportives
del municipi.
La nova àrea esportiva ocupa la totalitat dels terrenys qualificats com a sistemes d'equipaments on
s'ubica actualment el camp de futbol i tindrà una superfície aproximada de 6.955,00 m2.
Estarà composta per els següents equipaments esportius:

- Edifici de vestidors i serveis complementaris.
- 1 Camp de Futbol 7 normatiu amb grades pel públic.
- 1 Sala Esportiva coberta ( Sala Polivalent ) amb espais exteriors complementaris
- 1 Piscina exterior
- 2 Pistes de Pàdel
- Zona d'aparcament
- Espais lliures enjardinats

La ordenació de l'espai poliesportiu es realitza en base als següents criteris:

a) Donar resposta a les necessitats de les entitats esportives locals.

b) Disposar de nous equipaments adaptats als nous hàbits esportius de la població.

c) Execució de les obres de construcció de l'àrea poliesportiva en fases en funció de la

disponibilitat econòmica de l'Ajuntament.

d) Gestió de l'àrea  amb la necessitat d'obtenir recursos econòmics per el correcte funcionament

de les instal·lacions i el seu manteniment.

En base a aquests criteris de necessitats, funcionals i de gestió es desenvolupa la disposició dels

diferents elements que composen l'àrea poliesportiva.

NATURA - CULTURA - ESPORT - LLEURE

L'eix vertebrador de l'àrea esportiva serà el nou edifici destinat a vestidors i serveis complementaris.
A través d'aquest s'articulen els diferents espais per la pràctica esportiva.
L'edifici de planta baixa es situa amb alineació amb la façana del carrer del Bosquet i desenvoluparà
les funcions de control d'accés al recinte, nucli de serveis per les diferents pràctiques esportives i
espai de socialització

Aquest camp de futbol dona resposta a les necessitats de les entitats esportives locals permeten
desenvolupar adequadament les tasques de futbol formatiu ( dels 4-12 anys) dels nens del poble així com
poder realitzar partits de competició. També s'ha pensat perquè pugui ser utilitzat per nois d'edat més
avançada per realitzar els entrenaments setmanals utilitzant el camp en el sentit contrari. Un altre de les
seves funcions serà poder disposar d'un camp de futbol per la practica esportiva a nivell d'aficionats.

La piscina (18) es projecte per donar resposta a les necessitats de disposar d'un equipament d'aquestes
característiques al municipi i especialment per la tasca socialitzadora que desenvolupen .

1. Porxo exterior.
2. Vestíbul
3. Serveis higiènics públics

4. Àrea social-vending
5. Recepció-control accessos
6. Zona administrativa
7. Passadís peus nets
8. Vestidors tècnics-arbitres
9. Infermeria/fisioteràpia
10. Neteja
11. Vestidors per grups
12. Passadís pues nets

13. Magatzems de materials
14. Serveis higiènics piscina
15. Local instal·lacions tècniques
16. Sala esportiva tècnica
17. Sala exterior
18. Piscina
19. Solàrium

20. Àrea d'ombra
21. Camp de futbol 7
22. Grades-magatzem
23. Passera
24. Pistes de pàdel
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ÀREA ESPORTIVA

FASES D'EXECUCIÓ

- Adequació del Bosquet i edifici .
- Zones d'aparcament
- Camp de Futbol 7 de gespa

artificial i grades públic.

- Nou edifici de vestidors i
serveis complementaris.

- Sala Esportiva ( Polivalent)
- Pistes de Pàdel.

- Enderroc edifici vestidors actual.
- Zona aparcament àrea esportiva

amb capacitat per 25 vehicles,
motos i bicicletes.

-

- Piscina municipal
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