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El nou poliesportiu del barri
de Sanfeliu obre les portes
La inauguració de l’equipament tindrà lloc el 24 d’abril i el termini d’inscripció per abonar-s’hi ja és obert
El Poliesportiu
Municipal de Sanfeliu
escalfa motors per
iniciar les seves
activitats a partir
del 24 d’abril, dia en
què és prevista la
inauguració oficial
El barri de Sanfeliu gaudirà a
partir del dia 24 d’un nou equipament per a la pràctica de l’esport. El nou poliesportiu municipal, ubicat al carrer d l’Estronci, té previst obrir les seves
portes coincidint amb les Festes
de Primavera. Mentrestant,
l’Ajuntament ha obert el termini
d’inscripció perquè els veïns interessats s’hi abonin. Poden escollir entre
una àmplia oferta d’instal·lacions, de
serveis i d’equipament tècnic aptes
per a tot tipus d’activitat física i per a
totes les edats.
Amb una superfície de 2.267
m2 el nou centre esportiu disposa
de pista coberta preparada per
practicar bàsquet, handbol, futbol
sala, voleibol i gimnàs; una sala de
fitness amb aparells d’última generació; una zona de sauna i hidromassatge; vuit pistes de petanca;
cafeteria, vestidors i aparcament
per a usuaris, entre d’altres serveis.
La instal·lació ofereix una variada selecció de disciplines esportives
(aeròbic, gimnàs de manteniment,
ioga, tai-txi-kung...) impartides per
personal tècnic especialitzat i adaptades a grups infantils, d’adults i de
gent gran. Tot i això, les activitats
s’aniran incrementant segons les
demandes dels usuaris.
Ara per ara, els ciutadans interessats poden visitar les instal·lacions (de dilluns a divendres, de 10
a 21h, i dissabtes, de 9 a 14h) i formalitzar la inscripció si ho desitgen.
Per a això, poden optar entre diferents tipus d’abonament: de matí, a
temps complet i abonament de cap
de setmana, entre d’altres possibilitats. Les quotes mensuals es divideixen en tres franges: infantil,
adults i gent gran, i oscil·len entre
els 6 i els 23 euros. També és previst l’abonament per a un sol dia.
Els primers abonats, però, es poden
beneficiar de les ofertes d’obertura
previstes. El telèfon provisional del
centre és: 618 50 74 24.
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 Reforma urbanística
El tinent d’alcalde i regidor del
Districte I, Mario Sanz, ha volgut
destacar el benefici que el poliesportiu suposarà per al barri: “És un
equipament de primer ordre que
respon a una històrica reivindicació
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Algunes
de les
dependències
amb què
compta
aquest nou
equipament
esportiu
del barri
de Sanfeliu
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Són prop de 2.300 m2
distribuïts en una pista
coberta, sala de
‘fitness’, zona de sauna
i hidromassatge, pistes
de petanca, vestidors,
cafeteria i aparcament

Porta d’accés al poliesportiu, situada al carrer de l’Estronci, s/n

El pròxim 24 d’abril, en plenes Festes de Primavera, tots els veïns del barri estan convidats a la
inauguració oficial del Poliesportiu municipal de
Sanfeliu. El
tinent d’alcalde i regidor del Districte, Mario Sanz, valora el fet que
s’hagi escollit aquest moment, la festa major de
la ciutat, per posar en marxa un equipament
adreçat a donar servei a una població potencial

Inauguració

de més de 6.500 persones (segons xifres del Padró d’habitants a 31 de desembre de 2004).
L’acte d’inauguració s’ha planificat com una
jornada festiva de portes obertes amb l’objectiu
de donar a conèixer les instal·lacions. Sobre les
10.45h està previst l’actuació d’un grup musical.
Una estona més tard es procedirà als parlaments
de les autoritats i, per últim, a partir de les 12.15h
i fins a les 14h, aproximadament, els veïns podran visitar l’equipament.

veïnal, però a la vegada és una de
les peces clau de la important reforma urbanística prevista i que
afectarà prop d’una quarta part de
l’extensió del barri”.
Es tracta d’un dels projectes del
Pla estratègic L’H 2010 batejat per
l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) com a Porta Sanfeliu.
L’objectiu és reordenar prop de
50.000 m 2, la major part compresos entre la frontera amb Esplugues, la Ronda de Dalt i el carrer de
l’Estronci. Així, es preveu millorar
l’accés a la ciutat des del municipi
veí; connectar Sanfeliu amb Can
Serra a través de la perllongació de
l’avinguda de l’Electricitat i salvant
el desnivell que avui dia existeix
entre ambdós barris; construir més
de 500 habitatges, la meitat dels
quals de promoció pública, obrir
zones verdes i crear nous equipaments. # ROSA SALGUERO

