
PAVELLÓ POLIESPORTIU 

FASE 1: 

La fase 1 consisteix en realitzar una pista poliesportiva coberta i l'estructura d'un futur 

edifici annex que allotjarà en fases posteriors els vestidors, els banys i el bar. Aquesta pista 

romandrà oberta i només estarà protegida per la coberta.  

S'ha projectat una estructura que pugui ser utilitzable en l'actualitat i s'hi puguin dur a terme 

activitats esportives, donat que tindrà una solera de formigó i enllumenat de pista, però alhora, 

la seva configuració pot permetre en un futur, que aquesta es converteixi en un pavelló 

poliesportiu. 

L'estructura de l'edifici annex també es projecta amb la possibilitat que en un futur pugui ser 

destinat a banys, vestuaris, sala d’instal·lacions i bar.  

En aquesta fase també es realitzarà tot el moviment de terres necessari per a l’implantació de 

l’equipament. 

FASE 2: 

La fase 2 consistirà en la formalització dels vestidors, banys i bar. Aquests es situaran a 

l’estructura annexa que s’ha realizat a la primera fase i ocupen aproximadament 300,00 m2 

El projecte recullirà els tancaments de l’edifici, tots els acabats interiors i les instal.lacions 

necessàries per al seu correcte funcionament. 

El programa funcinal consta de 4 vestidors, zona de serveis generals, zones de banys 

adaptats, un espai per l’àrbrite i una infermeria. Just a l’extrem més proper al camp de futbol 

actual hi trobem un bar que servirà a tots dos equipaments. 

Aquesta zona està pensada de tal manera que es pugui utilitzar la zona de serveis tant des de 

l’exterior com de dins del poliesportiu, sense necessitat d’obrir els vestidors i garantir així que 

s’hi puguin realitzar diversitat d’activitats, i no sol la pràctica esportiva. 

FASE 3: 

La fase 3 consisteix en la conversió de la pista coberta en un pavelló poliesportiu d’uns 

1.420,00 m2. A tal efecte es tancarà la pista amb una façana de panells de formigó prefabricat, 

fixats als pilars de l'estructura, i amb diferents envidraments en portes d'accés i sortida; així 

com tancaments de policarbonat cel·lular en les parts superiors de façana per garantir la 

il·luminació interior. 

També comprén la urbanització i el tancament de tot l’espai exterior. Per tal de condicionar 

i connectar la cota del camp de futbol i la de la pista esportiva, es pavimentarà com a plaça la 

zona intermitja i alhora es transformarà el talús en una zona d'estada a base de graderies amb 

escales intercalades, una rampa accessible d’accés a totes dues instal·lacions esportives i una 

pèrgola de protecció del sol amb vegetació incorporada. D'aquesta manera la plaça d'accés es 

convertiria en un espai públic on s’hi podran realitzar tot tipus d’activitats a l’aire lliure, 

ja que disposarà d’unes escales-llotja per als espectadors. 

 

 


