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1. DADES GENERALS

1.1 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

Projecte:  PROJECTE PER UN CONCURS D’IDEES PEL DESENVOLUPAMENT DELS TERRENYS 
DESTINATS A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES A LA ZONA DEL BOSQUET DE SANT 
MIQUEL D’OLÈRDOLA. 

Tipus de intervenció:  Concurs d’arquitectura. 

Emplaçament: Direcció:  El Bosquet s,n 
Població: Sant Miquel d’Olèrdola 
Codi Postal:  08734 

Promotor: AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA 
Direcció:  Avinguda de Catalunya, núm.12 
Població: Sant Miquel d’Olèrdola. OLERDOLA 
Codi Postal:  08734 
CIF: ESP0814400H 
Tel.:  93 890 35 02 

Arquitecte: Octavi Sanchez Inglada Arquitecte 
Número de Col·legiat : 33.462/6 

Nom Comercial:  OCS Arquitectura & Management ® 

Direcció:  Passatge Alcover, núm.1, 2n-2a 
Població: Vilafranca del Penedès 
Codi Postal:  08720 
Tel.: +34 616190910 

Col·laborador:  Míriam Queralt Ara  Arquitecte 
ESTUDI ETMA9  Imatge i renderització 3D 

1.2 ORDRE DE REDACCIO DEL DOCUMENT 

Aquest document s’ha redactat en base al contracte administratiu de serveis per a la realització de PROJECTES PER 
UNCONCURS D’IDEES PEL DESENVOLUPAMENT DELS TERRENYS DESTINATS A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES A LA 
ZONA DEL BOSQUET DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA (X2018000218), aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de d’Olèrdola, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2018. 

Vilafranca del Penedès, febrer de 2019 
L’Arquitecte 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la reorganització dels espais i usos als terrenys ocupats pel camp de futbol (equipaments esportius) i pel 
sistema d’espai lliure del Bosquet de Sant Miquel d’Olèrdola. 

Aquest projecte entre d’altres propostes s’utilitzarà per obrir un  procés de participació ciutadana, en el que es determinarà quina és 
la proposta que es vol desenvolupar i dur a terme en aquests terrenys. 

La nostre proposta vol utilitzar l’emplaçament d’aquests dos espais simbólics del municipi per generar activitat social al voltant de la 
NATURA, la CULTURA, l’ESPORT i el LLEURE. 

El nostre àmbit d’actuació comprèn estrictament els terrenys qualificats com a sistema d’equipaments, amb una superfície de 6.955 
m2 (ocupats actualment pel camp de futbol de Sant Miquel d’Olèrdola), i els terrenys qualificats com a sistema d’espais lliures, amb 
una superfície de 5.199 m2 (ocupats pel Bosquet), sense necessitat de modificacions de Planejament per desenvolupar la proposta. 

Imatge dels terrenys 

2.2 AMBIT DEL PROJECTE 

2.2.1 REQUISITS NORMATIUS 

2.2.1.1 NORMATIVA URBANÍSTICA: 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipi d’Olèrdola, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 2007. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olèrdola, classifica els terrenys de la zona del Bosquet i del camp de futbol com a sol 
urbà consolidat amb dues qualificacions del sol: 

BOSQUET Clau P. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
Usos previstos: Públics 

CAMP DE FUTBOL Clau ES. SISTEMA D’EQUIPAMENTS. ESPORTIUS I RECREATIUS 
Usos previstos: Esportius i recreatius  
Ocupació màxima de la parcel·la:  40%. 
Coeficient d’edificabilitat net:  1 m² st/m² sòl. 

El projecte compleix tots els paràmetres urbanístics que determina el POUM. 

Qualificació urbanística dels terrenys segons POUM 

2.2.1.2 ALTRES NORMATIVES: 

Pel que fa a les seves prestacions el projecte es resoldrà amb l’objectiu de complir els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació de l’Edificació ( LOE llei 38/1999) i la seva modificació de 12 d’abril de 2013 i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació ( CTE RD. 314/2006) i les seves modificacions. 

Igualment en el projecte es dona compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, i autonòmic que li és d’aplicació. 
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2.2.2 CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT  I  EL SEU ENTORN 
 
2.2.2.1 EL MUNICIPI: 
Olèrdola és un terme municipal de la comarca de l'Alt Penedès, amb capital a Sant Miquel d'Olèrdola. El nom del municipi prové de 
l'antiga ciutat d'Olèrdola, capital històrica del Penedès que hi havia al turó de Sant Miquel d'Olèrdola. 
Entre tots els municipis del Penedès, Olèrdola és dels que té més importància històrica i un valor arqueològic més consolidat. Això 
fa que Olèrdola disposi de força elements inclosos en l'Inventari de Béns Culturals destacant el conjunt monumental del Castell 
d’Olèrdola. 
 
El municipi d’Olèrdola, inscrit dins d'un territori muntanyós, és a uns 50 km al sud-oest de la ciutat de Barcelona. Municipi de 
la província de Barcelona, és a pocs quilòmetres al sud de Vilafranca del Penedès i pertany a la comarca de l'Alt Penedès, limita 
amb els vessants occidentals del Massís del Garraf. La superfície total és d’uns 30 km² i l'alçada va des dels 180 metres fins a una 
cota màxima de 465 metres (el Puig de l'Àliga), amb una altitud mitjana de 280 m. 
 
El municipi d'Olèrdola és format per quatre pobles: Moja (principal nucli de població), Sant Miquel d'Olèrdola (bressol de les 
primeres arrels històriques de la comarca), Sant Pere Molanta (eix de l'impuls industrial del municipi) i Viladellops, així com nuclis de 
més recent urbanització Daltmar i Can Trabal, a més de les barriades (Can Torres, Rectoria, La Serreta, Can Segarra, Can Moles, 
les Planes, el Sepulcre, la Font, Can Ferran...) i força masies disperses. 
La població actual del municipi s’estima en uns 3.600 habitants aproximadament. 
 
2.2.2.2 EL POBLE DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA: 
El poble de Sant Miquel d’Olèrdola és el cap de municipi.  
Sorgí al voltant de la nova parròquia de Sant Miquel construïda al segle XIX. Aleshores, el 1885, només un hostal de traginers feia 
costat al temple; després s’hi construïren les escoles i la casa del comú. La barriada és situada a una altitud de 233 m, a l’esquerra 
de la riera de Canyelles. 
La població actual del poble s’estima en uns 400 habitants aproximadament. 
 

 
 
 

 
 
2.2.2.3 EL BOSQUET: 
El Bosquet es situen al límit de la trama urbana, al nord-oest a l’entrada del poble de Sant Miquel d’Olèrdola. Disposa d’un molt bon 
accés des de les xarxes de carreteres locals. 
Tal com s’anomena, el Bosquet es un petit bosc aturonat situat dins la trama urbana del poble que ocupa una superfície de 5.199 
m2 aproximadament. 
Es tracta d’un espai natural que presenta una topografia amb un desnivell de 5m de cota, on destaca la plantació de pins autòctons 
de grans dimensions.  
Aquest espai es simbòlic a nivell local per la seva història i tradicions. 
 
Actualment i després d’un seguit d’actuacions forestals de seguretat ha perdut part de la seva massa forestal i sotabosc, fet que ha 
provocat una certa degradació del espai. 
 

   
 
2.2.2.3 EL CAMP DE FUTBOL: 
El camp de futbol de Sant Miquel d’Olèrdola es situa tangent al Bosquet que li fa de fons. 
Es tracta d’un espai per la practica del futbol format per un camp de terra de 110x60 m i un edifici de vestidors que ocupa una 
parcel·la de superfície de 6.955 m2 aproximadament. 
La construcció del camp data de l’any 1979, amb l’arribada de la democràcia i va ser producte de l’esforç conjunt dels veïns del 
poble. Durant molts anys va ser el camp de la Plana Rodona. 
 
Actualment el camp de futbol presenta mancances per la practica del esport ja que des del seu origen s’han realitzat únicament 
petits treballs de manteniment i podríem dir que està des actualitzat. El mateix passa amb l’edifici de vestidors. 
Actualment aquest equipament municipal es utilitzat per una nova entitat esportiva local el Sant Miquel d’Olèrdola C.F que va néixer 
el 2017 per recuperar el passat futbolístic del poble i amb un clar caràcter formatiu dirigit als veïns del poble. 
 

    
 



 

CONCURS D’IDEES PEL DESENVOLUPAMENT DELS TERRENYS DESTINATS A EQUIPAMENTS I ESPAI LLIURE A LA ZONA DEL BOSQUET DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA                                                                 EL BOSQUET. NATURA, CULTURA, ESPORT I LLEURE 
Febrer de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OCTAVI  SANCHEZ  INGLADA.  Arquitecte 

2.3 DESCRIPCIO DEL PROJECTE 
 
2.3.1 OBJECTIU DE LA PROPOSTA 
 
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 hàbits 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 area 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” 

 

 

 
 
 
2.3.2 DESCRIPCIO GENERAL DE LA PROPOSTA 
 
En base als objectius fixats, el projecte proposa les següents actuacions en els diferents espais. 
 
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. 
Les actuacions previstes en l’àmbit per aconseguir els objectius seran: 

- Recuperació del paisatge, replantant flora autòctona a base d’alzines, margallons i sotabosc mediterrani. 
- Construcció d’un petit edifici de servei que es destinarà a punt d’informació turístic i espai de museïtzació. 
- Millores en l’accessibilitat i seguretat del Bosquet per poder-lo fer visitable per a totes les persones. 
- Diferenciació d’espais dins de l’àmbit a través de recorreguts on es preveu situar zones d’interpretació de la natura i espais 

de lleure destinats a jocs infantils i picnic. 
- Adequació de dues zones d’aparcament en els carrers pròxims a l’àmbit ( carrer del Bosquet i Avinguda de Catalunya ) 

amb capacitat per 11 vehicles i 44 vehiclesres pectivament per donar suport a les activitats previstes. 
 

Camp de futbol: 
Proposem convertir l’espai del camp de futbol en una area Poliesportiva que permeti generar activitat social entorn a l’esport i el 
lleure. 
Les actuacions previstes en l’àmbit per aconseguir els objectius seran: 

- Construcció d’un edifici de serveis destinat a vestidors i serveis complementaris a les àrees esportives. 
- Camp de futbol 7 amb gespa artificial d’acord a les mesures federatives reglamentaries amb grades. 
- Sala Esportiva polivalent coberta per la practica de la gimnàstica i preparació física. 
- Piscina exterior, destinada a la pràctica de la natació i al lleure. 
- Dues pistes per la practica del pàdel. 
- Adequació d’una zona d’aparcament en l’espai que ocupa actualment els vestidors del camp de futbol amb capacitat per 

25 vehicles i aparcament per motos i bicicletes. 
 
Les actuacions arquitectòniques en els dos àmbits permet entendre els dos espais com un únic conjunt on es creen circuits 
d’activitats vinculades i es potencia la socialització entre les persones. 
 
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. 
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2.3.4 AREA POLIESPORTIVA 
 
L’àrea esportiva dissenyada pretent 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 area 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 

 
Aquesta actuació permet donar resposta a les necessitats de les entitats esportives locals, potenciar l’esport d’oci i lleure  i 
solucionar alguna de les mancances dels equipaments esportius a nivell municipal. 
 
2.3.4.1EL PERQUE D’UNA AREA POLIESPORTIVA. HABITS ESPORTIUS DE LA SOCIETAT ACTUAL 
 
Els nous equipaments esportius integrats a l’espai urbà, s’han convertit en elements estructuradors de la societat actual.  
Aquests nous equipaments busquen les sinergies que pot tenir la pràctica esportiva d’una activitat física amb el nostre temps de 
lleure. D’aquesta manera s’aconsegueix que cada cop més persones realitzin alguna activitat esportiva, ja sigui per lleure, en l’àmbit 
formatiu o a nivell competitiu. 
La societat actual es conscient de que l’activitat física es una gran font de salut que millora la nostre qualitat de vida i això a influït 
positivament en la seva pràctica. 
Aquesta actitud es present en tots els trams d’edat, des de menors a gent gran i es per això que cada cop més el nostre temps lliure 
el destinem a aquestes pràctiques esportives. 
 
D’acord als últims estudis publicats per el Consejo Superior de Deportes, el 41,8% de la població practica esport habitualment amb 
una mitjana de 3,7 dies a la setmana.  
D’aquest 41,8% el 54,5% ho fa per manteniment i millorar la seva salut, el 38% perquè li agrada el esport que practica i la resta per 
diversió i estar amb els amics. 
També destacar d’aquests estudis que el 65,1% de la població reconeix caminar o passejar amb el propòsit de mantenir o millorar 
la seva salut. 
 
Un altre dada important d’aquests estudis són els 10 esports més practicats, amb les següents resultats: 

- Natació      24,2%  
- Futbol      14,1% 
- Gimnàstica/ Modalitats aeròbiques  12,7% 
- Mountain Bike    11,5% 
- Running     11,1% 
- Senderisme    8,7% 
- Ciclisme     8,3% 
- Tenis     7,3% 
- Pàdel     6,5% 
- Basquet     6,1% 

 
Es evident doncs que la major part de la gent practica esport per mantenir la salut i el caràcter socialitzador que implica. 
També queda demostrat que no necessàriament els esports amb més aficionats o seguidors són el més practicats. 

 
 
En base al anàlisi dels hàbits esportius de la població, la planificació de les noves instal·lacions esportives municipals s’han de 
realitzar tenint present les noves necessitats dels usuaris. Aquests usuaris ja no són majoritàriament persones que practiquen un 
esport per competir, sinó que ho fan per mantenir i millorar la salut, com a lleure o per estar en contacte amb l’altre gent. 
 
El disseny de la nova area esportiva del Bosquet pretent donar resposta a aquestes noves necessitats socials que tendeixen a un 
marcat caràcter poliesportiu de les instal·lacions permetent que en un mateix recinte es pugui realitzar la pràctica d’esports diversos 
tant a nivell de lleure, formatius o de competició. 
 
2.3.4.2 PROGRAMA FUNCIONAL DE L’ÀREA POLIESPORTIVA 
 
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. 
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El recinte esportiu: 
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’accessos al recinte, nucli de serveis per les diferents pràctiques esportives i espai de socialització. 
 
El recinte poliesportiu estarà tancat, al nord amb els límits del Bosquet, al est a través de l’edifici de vestidors i al sud i al oest a 
través d’una tànca metal.lica. Es preveu que el recinte estigui sempre tancat per evitar intrusions amb excepció dels dies que es 
realitzin competicions esportives on s’obrirà l’accés pel públic en general. 
 
Es disposarà de dos accessos principals a través d’un gran porxo, un per esportistes i/o usuaris habituals i l’altre per el públic en 
general. L’accés per esportistes es realitzarà a través de l’edifici de vestidors on es situa una area de control previ a la utilització 
dels espais esportius. També es preveu un accés secundari independent per la zona de piscina que permetrà el seu funcionament 
de forma independent a la resta del recinte. 
Amb aquest criteri d’accessos s’aconsegueix una bona gestió i control del recinte esportiu. 
 
Edifici de vestidors i serveis complementaris: 
L’edifici de vestidors i serveis complementaris te una superfície construïda de 682,50 m2 i està compost per dues zones. Una zona 
d’accés i socialització que correspon als espais comuns d’accés públic i una zona tècnica que correspon als espais de gestió, 
vestidors, magatzems i locals tècnics.. 
 
El programa funcional de l’edifici consta d’un porxo exterior (1), vestíbul (2), serveis higiènics públic (3), area social – vending (4), 
recepció-control accés(5), zona administrativa (6), passadís peus nets (7), 2 vestidors tècnics – arbitres (8), infermeria / fisioteràpia 
(9), neteja (10), 4 vestidors per grups o col·lectius amb serveis higiènics (11), passadís peus nets (12), 2 magatzems de material (13), 
serveis higiènics piscina (14), local instal·lacions tècniques (15). 
Tots aquests espais s’han dimensionat per poder donar resposta a les necessitats dels diferents espais esportius d’acord als criteris 
normatius i tècnics del Consell Català de l’Esport. Correspondria a un model de vestidors per un modulPAV-2 definida en el PIEC. 
 
Sala Esportiva coberta 
Adossat a l’edifici de vestidors es situa la Sala Esportiva coberta (16)amb relació amb la zona d’accés i espais de socialització.  
Es tracta d’un espai diàfan de dimensions 23 x 15 m i amb una superficie construïdade 350,00 m2. Correspon a una modulSAL-3, 
definida en el PIEC del Consell Català de l’Esport. 
La Sala Esportiva, coneguda tradicionalment com a gimnàs, està destinada a realitzar practiques fisicoesportives i activitats 
dirigides. Aquest tipus d’espai pot ser utilitzat per tot tipus d’usuaris i edats, destacant pel seu caire poliesportiu. Equipada amb un 
magatzem (13) de fàcil abast, permet practicar qualsevol activitat que requereixi un material fàcil de muntar i desmuntar. 
L’accés a aquesta sala es realitzarà directament des dels vestidors a través del passadís de peus nets (12). 
Les activitats més habituals que si podran realitzar seran l’educació física, preparació física, gimnàstica de manteniment i 
terapèutica, l’aeròbic, activitats d’expressió corporal, ioga, pilates, entre d’altres. 
Per el seu dimensionat i alçada de6 m lliures, també es podrà utilitzar en esports de pilota de petit format com el voleibol,balontiro, 
entre d’altres i també es podrà dividir en dues sales per poder realitzar dues activitats simultàniament. 
Com a espai complementari a la Sala Esportiva s’ha dissenyat un espai exterior per activitats físiques dirigides (17), utilitzable en 
èpoques de bon temps. 
Així doncs per les seves dimensions, us i característiques la Sala Esportiva es una instal·lació que dona un gran servei 
complementari a la resta d’ares esportives del conjunt. 
 
Des del punt de vista de disseny del projecte, la Sala Esportiva també s’ha pensat perquè pugui ser utilitzada com a sala polivalent 
per activitats diverses a nivell social i cultural del municipi. 
 
Amb aquesta idea, s’ha previst un accés directe des de fora del recinte esportiu en la zona de porxo que permetrà la seva utilització 
de forma autònoma. També per complementar el bon funcionament de la sala com espai polivalent, es preveu una comunicació 
amb el vestíbul de l’edifici de vestidors on es disposa de serveis higiènics. 
 

Piscina Exterior 
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 . 
S’ha projectat un únic vas per reduir les despeses de manteniment situat longitudinalment i pròxima al edifici de vestidors.  
El seu recinte estarà tancat amb una malla metàl·lica envoltada de vegetació arbustiva per millorar l’intimitat de les persones 
usuàries i l’accés principal es realitza des de la zona de vestidors a través del passsadís de peus nets (12). 
També s’ha previst un accés secundari directe des de l’exterior del recinte per si es creu oportú el seu funcionament  independent 
de la resta de l’equipament. Aquest accés secundari també s’ha dimensionat per facilitar les tasques de manteniment. 
Des del recinte de la piscina es té accés directe a uns serveis higiènics (14)  i a una zona de magatzem (13) integrats a l’edifici de 
vestidors. 
El recinte de la piscina s’estructura en dues àrees amb la piscina el mig.  
Una area de solàrium (19) ben orientada al sol i amb un paviment dur a base de tarima i una area d’ombra sota arbres (20) amb 
paviment tou de gespa artificial. 
El vas de la piscina té unes dimensions de 25x12 m, amb una zona de platja de 6x6madisional. S’ha dissenyat perquè es pugui 
utilitzar per la pràctica de la natació, activitats acústiques i també per el lleure. 
Tindrà profunditats variables depenent de la zona que aniran dels 50 cm en la zona de platja al 1,80 m en el punt més profund. 
La seva superfície construïda serà de 336,00 m2 i de zones lliures 625,05 m2. 
 
Camp de Futbol 7 normatiu i grades 
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. 
Es projecte un camp de futbol 7 (21) amb gespa artificial d’acord a les mesures federatives reglamentaries mínimes per la pràctica 
d’aquest esport. Com a element complementari es realitzaran unes grades (22) per el public asistent als partits oficials que també 
s’utilitzaran com a magatzems de material esportiu . 
El camp de futbol es projecte transversalment al límit oest de l’àrea poliesportiva. L’accés es realitza des de l’edifici de vestidors a 
través d’una passera peatonal de paviment dur (23). 
Les dimensions del camp són de 50x30 m amb un perímetre de seguretat de 1,20 m fins la tanca perimetral obligatòria.  La seva 
superfície construïda serà de 1.696,40 m2 
Disposarà de dues porteries fixes de dimensions adequades per la pràctica del futbol 7 i una porteria gran mòbil per poder realitzar 
entrenaments. L’equipament es complementarà amb l’instal.lació de dues banquetes i una xarxa per evitar la sortida de pilotes del 
recinte en el límit sud. 
 
Com a complement al camp de futbol es projecte una grada elevada(21) respecte el terreny de joc, amb capacitat màxima per 100 
persones situada tangent al límit del Bosquet. La seva superfície construïda serà de 158,00 m2 
La part inferior de la grada situada a la mateixa cota que el camp de futbol s’utilitzarà com a magatzem de material esportiu. 
L’accés a la grada es realitza des de fora el recinte esportiu, des del porxo de l’edifici de vestuari i a través de les rampes 
accessibles que donen accés al Bosquet. 
L’accés a les grades per fora del recinte esportiu permet que aquest estigui tancat a l’accés incontrolat de persones i possibilita la 
visió de la pràctica esportiva des de fora del mateix recinte. 
La posició de la grada permet també una vinculació directe entre els espais del Bosquet i la nova area esportiva. 
 
Pistes de Pàdel 
Aquest equipament esportiu dona resposta als nous hàbits de practiques esportives de la societat actual i s’ha cregut optim per 
completar les àrees esportives projectades. 
Es projecten dues pistes de Pàdel(24), de dimensions 22x10 m situades entre la Sala Esportiva i el camp de futbol. L’accés a les 
pistes es realitza des de l’edifici de vestidors a través d’una passera peatonal de paviment dur (23). 
Com a complement a les pistes s’han projectat zones perimetrals per el descans dels esportistes equipades amb bancs. 
La seva superfície construïda de l’area serà de 520,30 m2 
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Zona d’aparcament 
La zona d’aparcament(25) prevista per l’àrea esportiva es situa en l’espai que actualment ocupen els vestidors del camp de futbol. 
Aquest aparcament es situa fora del recinte esportiu tangent longitudinalment al edifici de vestidors amb continuïtat amb el carrer 
del Bosquet. 
Disposarà d’una capacitat per 25 vehicles, motocicletes i espai per bicicletes. També es preveu una zona especifica de contenidors 
per la recollida d’escombreries. 
Des de la zona d’aparcament es disposarà d’un accés al recinte esportiu per tal de poder realitzar tasques de manteniment. 
Aquest aparcament serà sota arbres i apart de complir amb la funció d’estacionament de vehicles permet crear un espai de transició 
entre la trama urbana existent i  el nou edifici de serveis de l’àrea esportiva. 
La seva superfície construïda serà de 730,25 m2 
 
Com a aparcaments de suport es disposa de les dues zones d’aparcament més en els carrers pròxims a l’àmbit ( carrer del Bosquet 
i Avinguda de Catalunya ) amb capacitat per 55 vehicles. 
 
Espais lliures enjardinats 
La resta d’espais de la parcel·la no ocupats per les diverses construccions esportives i els espais de circulació peatonal pavimentats 
es destinaran a espais lliures enjardinats.  
Aquests espais tindran un paviment tou a base de sauló i aniran enjardinats amb arbres autòctons del país. 
 
2.3.4.3CRITERIS CONSTRUCTIUS I AMBIENTALS DE L’ÀREA POLIESPORTIVA 
 
En el disseny de la nova area poliesportiva s’han pres tot un seguit de mesures constructives, ambientals i d’eficiència energètica 
per tal d’aconseguir uns edificis i espais integrats amb l’entorn natural on s’ubiquen i reduir la despesa energètica i el manteniment 
de les instal·lacions. 
 
L’edifici més important de l’àrea esportiva es el de vestidors i serveis complementaris conjuntament amb la sala esportiva adossada 
a quest. 
Aquest edifici tal i com s’ha explicat es l’eix vertebrador de l’àrea esportiva i genera una nova façana urbana amb el carrer del 
Bosquet conjuntament amb l’edifici de serveis del Bosquet. El porxo es converteix amb la gran porta d’entrada a l’àrea esportiva i 
també al Bosquet. 
Al tractar-se d’un edifici en planta baixa força lineal s’ha intenta alleugerir la volumetria jugant amb la secció de l’edifici i la 
composició dels vuits de les diferents obertures. L’edifici amb més alçada es el de la sala esportiva que es situa en un segon plà 
intencionadament per darrera el volum dels vestidors perdent presencia des de la façana al carrer. 
Totes les obertures s’han situat de manera que es disposi de il·luminació natural a l’interior dels espais però evitant l’asolellament 
directe dels espais per la pràctica esportiva. 
En els tancaments de façana es proposa la utilització predominant del color verd de diferents tonalitats que conjuntament amb la 
coberta enjardinada s’integren amb el paisatge de pinedes del Bosquet. 
 
A nivell constructiu les característiques més destacables seran: 
 

- L’estructura dels edifici serà de formigó armat. En la sala esportiva es preveu una estructura de bigues metàl·liques de 
gran llum per aconseguir un espai diàfan. 

- Els tancaments de façana seran industrialitzats per tal de millorar l’eficiència constructiva i el temps d’execució de l’obra. 
En la façana dels vestidors es preveu la utilització de panells de formigó i en els de la sala esportiva un sistemsandwich de 
xapa. 

- La coberta dels vestidors estarà resolta amb un sistema de coberta plana enjardinada mentre que la de la sala serà 
lleugera de xapa metàl·lica. 

- Els tancament de finestres i obertures es realitzaran amb fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles 
amb cambra d’aire baix emissius. 

- Les divisions interiors dels diferents espais es realitzaran amb peces ceràmiques de diferents formats per revestir. Aquesta 
solució permet aconseguir unes divisions resistents a les accions de cops i rascades i afavorint el poc manteniment. 
 

 
- Els paraments dels serveis higiènics aniran enrajolats amb rajola ceràmica fins al sostre al igual que totes les zones 

humides dels vestidors. 
- En les zones comuns els paviment d’acabat serà a base de microciment, mentre que a les zones humides es proposa 

paviments de gres antilliscant. 
- En les zones esportives es preveuen paviments adequats a cada pràctica esportiva segons normativa. En la sala esportiva 

serà un paviment continu vinílic, el camp de futbol gespa artificial i en els pàdels paviment sintètic. 
- Les portes interiors seran de material resistent acabades amb taulell de resina sintètica. 
- L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat-enllumenat, clavegueram, telecomunicacions i 

producció de ACS amb plaques solars d’acord a la normativa vigent. 
En general en totes les instal·lacions s’introduiran sistemes d’automatismes a fi de procurar l’estalvi energètic i millorar el 
seu manteniment. 

- En les zones peatonals de comunicació entre àrees esportives es preveu un paviment de formigó estampat de coloració 
terrosa. En les zones enjardinades els paviments seran drenants a base de sauló compactat.  

- En les zones enjardinades es proposa la plantació d’arbres de fulla caduca i de creixement vertical tipus Pollancre i es 
preveu plantar vegetació arbustiva mediterrània de poc manteniment.  

- Les voreres perimetrals de fora el recinte esportiu es realitzaran amb peça de formigó tipus panot de les mateixes 
característiques que la dels carrers pròxims. Es preveu que disposin d’enllumenat públic. 

- L’aparcament es realitzarà amb asfalt i es marcaran amb pintura les diferents places d’estacionament de vehicles. Es 
preveu la plantació d’arbres i la disposició d’enllumenat públic. 

 
Les mesures ambientals i d’eficiència energètica més destacables seran: 
 

- L’edifici destinat a vestidors i serveis complementaris disposarà d’una coberta enjardinada per tal de millorar l’eficiència 
energètica de l’edifici i integrar-se amb el paisatge. Les aigües d’aquesta coberta  es recolliran i transportaran fins una 
cisterna situada dins del recinte esportiu per tal de reutilitzar les aigües en el reg de les diferents instal·lacions esportives. 

- En la coberta de l’edifici de vestidors també es preveu la instal·lació de plaques solars per tal de donar resposta al consum 
d’aigua calenta sanitària dels vestidor i al mateix temps es preveu que el seu excedent s’utilitzi per l’escalfament de l’aigua 
de la piscina facilitant la seva utilització en dies de menys bon temps. 

- Tots els espais interiors mes importants de l’edifici de vestidors disposaran de il·luminació i ventilació natural per tal 
d’estalviar el consum energètic. 

- Totes les zones esportives s’han orientat al sol de la millor manera per no perjudicar la pràctica esportiva. 
- Es preveu que l’aigua de la piscina sigui salinitzada. Aquesta solució redueix les despeses de manteniment i evita la 

utilització de productes químics perjudicials per la salut. 
- A nivell de les àrees esportives, camp de futbol, pistes de pàdel, espais exteriors per activitats físiques programades o 

zona d’ombra de la piscina com a paviment d’acabat s’utilitzarà la gespa artificial. Aquest material permet un estalvi d’aigua 
considerable i redueix substancialment les despeses de manteniment. 

- Només es construiran paviments durs o voreres en les connexions principals entre les diferents àrees esportives. Aquests 
paviments seran a base de formigó imprès amb textura i col·locació de la gama terrosa per integrar-se al paisatge natural 
del seu entorn. 

- Tota l’àrea esportiva disposarà d’il·luminació artificial per el correcte funcionament de les activitats que s’hi desenvoluparan 
així com també en les vorees peatonals més importants. En aquest sentit s’ultilitzaran lluminaries amb làmpades de baix 
consum energètic tipus LED i mecanismes automàtics d’encesa per reduir el consum energètic. 

- Els espais lliures no cosntruïts tindràn un tractament a base de paviment tou de sauló.  
Tots aquests espais s’enjardinaran amb arbres autòctons tipus Pollancre que s’adapten be al medi i permeten disposar de 
sol al hivern i zones d’ombra a l’estiu. 
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2.3.3 RESUM DE SUPERFICIES  
 
En aquest apartat es defineixen les superfícies d’intervenció de la proposta per les diferents àrees. 
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3.PRESSUPOST  

En aquest apartat es desenvolupa el pressupost estimat per l’execució de les obres, d’acord a les actuacions i solucions 
constructives exposades en aquesta memòria. 

*Aquest pressupost orientatiu s’ha realitzat per el mètode d’estimació directe preu €/m2 en funció a la tipologia de construcció.

El pressupost d’execució material estimat del projecte puja la quantitat de 1.492.200 euros (UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
NORANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS ) IVA no inclòs. 
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PRESSUPOST. GRAFIC DE COST PER ACTUACIÓ  
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4. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
4.1 CRITERIS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
El desenvolupament de les intervencions proposades per l’adequació del Bosquet i la transformació del camp de futbol en una nova 
area poliesportiva i que s’han exposades en aquesta memòria han sigut objecte de disseny i planificació per tal que es puguin 
executar per FASES. 
El criteri de planificació de les diferents fases d’obra es base en els següents punts: 

1- Execució de les obres de construcció en funció de la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament. 
2- Execució de les obres donant resposta a les necessitats de la població. 
3- Execució de les obres sota criteris constructius. 
4- La possibilitat d’anar obtenint recursos propis utilitzant els espais per el finançament de l’obra. 

 
4.2 FASES D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
En aquest apartat es desenvolupa la proposta d’execució del projecte d’acord als criteris exposats i els criteris de l’equip redactor de 
la proposta. Aquesta proposta de planificació no es vinculant. 
 
4.2.1 FASE 1 
 
La primera fase englobaria els següents treballs: 

- Treballs d’adequació del Bosquet i edifici de serveis ( Espai d’interpretació – Punt informació Turisme) 
- Zones d’aparcament en els carrers pròxims a l’àmbit ( carrer del Bosquet i Avinguda de Catalunya ) amb capacitat per 11 

vehicles i 44 vehicles respectivament per donar suport a les activitats previstes.  
- Camp de Futbol 7 de gespa artificial i grades públic. 

En aquesta fase s’ha tingut present els criteris constructius i la utilització del camp de futbol actual per part de les entitats esportives 
locals. Amb aquesta primera actuació es mantindria el vestidors actuals per la seva utilització i part del camp de futbol de terra que 
es podria seguir utilitzant en un format de futbol 7. 

 
4.2.2 FASE 2 
La segona fase englobaria els següents treballs: 

- Nou edifici de vestidors i serveis complementaris. 
- Sala Esportiva ( Polivalent) 
- Pistes de Pàdel. 

En aquesta fase el Bosquet i l’espai d’interpretació – punt informació Turisme i aparcaments estaria totalment operatiu i en 
funcionament. Es mantindrien encara els vestidors del camp de futbol existent per la seva utilització i es podria utilitzar el camp nou 
de gespa artificial i grades. 
 

 
 

 
 
4.2.3 FASE 3 
La tercera fase englobaria els següents treballs: 

- Enderroc edifici vestidors actual. 
- Zona aparcament area esportiva amb capacitat per 25 vehicles, motos i bicicletes. 

 
En aquesta fase el Bosquet i l’espai d’interpretació – punt informació Turisme i aparcaments estaria totalment operatiu i en 
funcionament. 
El recinte esportiu estaria tancat perimetralment. 
L’edifici de vestidors i serveis complementaris, la Sala Esportiva, els pàdels i camp de futbol 7 amb grades estarien en 
funcionament. 

 
4.2.4 FASE 4 
La quarta fase completaria el projecte i englobaria els següents treballs: 

- Piscina Municipal 
En aquesta fase el Bosquet i l’espai d’interpretació – punt informació Turisme i aparcaments estaria totalment operatiu i en 
funcionament. 
El recinte esportiu estaria tancat perimetralment. 
L’edifici de vestidors i serveis complementaris, la Sala Esportiva, els pàdels i camp de futbol 7 amb grades i l’aparcament estarien 
en funcionament. 
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5. CRONOGRAMA DE L’OBRA                              
                                                                                                                                                                                          .                                                               
 
En aquest apartat es desenvolupa el cronograma d’execució de l’obra d’acord als temps estimats per executar les fases del projecte  
exposades en la planificació de l’obra. 
 
Es proposa un termini de 36 MESOS per el desenvolupament de tot el projecte. 
 
Els temps d’execució d’obra exposats en aquest document són orientatius. 
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II. PLANOLS / PANELLS 
 
El CONCURS D’IDEES PEL DESENVOLUPAMENT DELS TERRENYS DESTINATS A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES A LA 
ZONA DEL BOSQUET DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA, conté els plànols generals i de detall necessaris per a la descripció de la 
proposta. 
 
L’ordre dels plànols / panells són el següents: 
 
P.01  ACTUACIONS         E 1/500 
P.02  EL BOSQUET         E 1/200 
P.03  AREA  POLIESPROTIVA         E 1/200 
 
 
 
Aquests documents s’entreguen apart d’aquesta memòria en format din A1 a escala. En aquest document s’adjunta copia reduïda 
dels documents i sense escala gràfica. 
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EL BOSQUET
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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.
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C
ar

re
r e

l B
os

qu
et

C
ar

re
r d

e 
Fo

nt
an

ille
s

Avinguda Catalunya

Aparcament Avinguda Catalunya

ACTUACIONS
N

1:500e

Autor del document:

Míriam Queralt Ara                    Arquitecta

Octavi Sanchez Inglada             Arquitecte

Col·laborador:

NATURA - CULTURA - ESPORT - LLEURE

ACTUACIONS



192.14192.94

193.84

195.6

195

191.42

192.5

195

192

193

194

192.00192.50

193.84

194.95

196.5

193

19
419

5

19
6

192

195

194.5

195
196

3399393999999399339933333333111111111111111111111111111111111111111111111111

194

192

196.5

1961199666

4.5

192.9492.92.942.949499949994944444192222....999999999444444444444

194.5
194.5

193.5

191919519519519511951119519999995959

194944444

192.00

191.95

02
EL BOSQUET
EL BOSQUET
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EL BOSQUET I EL CASTELL D'OLÈRDOLA

La ubicació del Bosquet a l'entrada del poble i la seva localització en el límit d'aquest, proporciona
els elements necessaris per tal de crear un punt d'inici per tal de reordenar els espais verd del
municipi i cosir-los amb el paisatge que envolta el poble.

Aquest espai genera l'oportunitat de connectar el poble amb el seu entorn i el paisatge que el
conforma, obrint-lo cap al Parc d'Olèrdola i potenciant l'activitat i el coneixement d'aquest.

Per aquest motiu es proposa una actuació al Bosquet molt vinculada a la tipologia vegetal del Parc,
que per la seva composició geològica, és principalment rocós, amb l'ús de sistemes de marge.
Recuperant la plantació autòctona i de baix manteniment  i ajudar a crear un sotabosc que ajuda a
conservar els pins existents.

El Bosquet presenta una topografia amb un desnivell de 5m de cota, per la qual cosa es reordena
amb un conjunt de plataformes adaptades a la topografia existent que permetin crear tres àrees
principals on es podran desenvolupar diferents activitats com una :

- una àrea més educativa-informativa sobre el Parc d'Olèrdola i el Castell d'Olèrdola. A través
d'un centre d'interpretació i coneixement del Parc d'Olèrdola de 72m2, creant un punt d'inici
de la ruta fins al Castell pels visitants que poden aparcar en les zones projectades.

- zona de jocs infantils i d'educació ambiental vinculats a la natura i proporcionant als infants i
als visitants elements que els impliqui el contacte amb el terreny, els arbres i la vegetació.

- en la cota superior una àrea de picnic pensada pel municipi així com pel visitant i vinculada a
la gestió del centre social de l'àrea esportiva.

Totes les activitats es realitzaran en un entorn adaptat.

NATURA - CULTURA - ESPORT - LLEURE

Els diferents espais es relacionen entre ells a través d'un itinerari senyalitzat adaptat accessible per a
persones amb discapacitats de mobilitat. Per la qual cosa s'ha potenciat:

Itineraris accessibles i segurs, amb pendents reduïdes, baranes, passamans, roda peus.

Zona d'aparcament adaptat pròxim a l'espai d'interpretació per millorar l'accessibilitat.

Àrees sensorials a través de l'olor i el tacte. Potenciant el contacte del bosc a persones amb

discapacitats visuals  i de mobilitat.

Crear un itinerari circulant entrant per l'accés del centre d'interpretació i sortint a través de la

rampa de les grades.

Instal·lació de bancs perquè el visitant pugui descansar, observar i gaudir de l'entorn.

Itinerari pensat per famílies, grups escolars per realitzar un reconeixement fàcil de la natura de

l'entorn.

Plantació d'una mostra variada de la vegetació del Parc natural d'Olèrdola amb informació

d'aquesta, per tal de poder reconeix-la i gaudir-la en la posterior visita al Parc i camí al Castell.

Espai de taules, preparades per accedir amb cadires de rodes per tal de crear un espai a l'inici o

al final del recorregut de lleure i descans. També vinculat a l'àrea esportiva, per crear un espai

de reunió en la natura posterior a activitats de grup.

El nou edifici de serveis del Bosquet (86m2) es destinarà a Centre d'interpretació i informació del
Parc natural d'Olèrdola i del propi municipi, per tal de millorar el coneixement de la història del
municipi, el seu entorn natural, les rutes d'enoturisme, les festes i esdeveniments i informació dels
serveis de restauració i allotjament del municipi.
Aquest edifici es situa a l'entrada del Bosquet com a element generador d'informació i activitats,
organitzant un circuit lliure a través del Bosquet, però organitzat segons la voluntat del visitant.
L'espai interior es distribueix en una sala i un espai d'audiovisuals. En complement a aquest ús
d'interpretació es situen serveis pels visitants com 2 lavabos i una petita zona de vending.

Educació ambiental - jocs infantils

A l'inici del recorregut del Bosquet trobem la primera plataforma, on es situa un dels diferents panells
explicatius que es situaran al llarg del recorregut, posteriorment s'arriba a la plataforma principal de la
qual es pot accedir a l'àrea de jocs infantils.En aquesta cota trobem elements orientats a ensenyar
l'ambient natural local i  ajudar a conèixer la vegetació pròpia d'aquest entorn a través per exemple de
jardineres elevades que permeten poder accedir a l'alçada de les mans la vegetació pròpia de la zona.

Espai d'interpretació- Observació

L'espai d'interpretació és un edifici de 86m2 que juntament amb l'edifici de vestidors crea l'element
principal d'ordenació de tot el projecte.
En el recorregut es situa diferents espais d'observació en cotes més elevades, que través de panells
informatiu es poguí descobrir, interpretar i experimentar la vegetació de l'entorn.
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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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