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Primera pedra de la piscina
del Poliesportiu de Sanfeliu
L’ampliació de l’equipament es realitzarà per la façana sud, oposada a la del carrer de l’Estronci
Els usuaris del Poliesportiu de
Sanfeliu gaudiran de piscina
d’aquí a uns vint mesos. La pri
mera pedra per a la construcció
es va posar el passat 25 de gener. Els encarregats de fer-ho
van ser l’alcalde, Celestino Cor
bacho, i el vicepresident primer
executiu de la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropo
litana de Barcelona, Dídac Pes
taña.
L’ampliació de l’equipament
es realitzarà per la façana sud, opo
sada a la del carrer de l’Estronci,
i ocuparà els terrenys lliures que
donen a la ronda de Dalt.
Amb aquestes obres, el Polies
por tiu de Sanfeliu guanyarà una
zona d’aigües formada per una pis
cina de natació i una piscina lúdica
amb una zona de relaxació que inclou bany de vapor, sauna seca, ca
bina de gel i dutxes biotèrmiques
ciclòniques. També es construirà un
nou gimnàs; un centre de salut i es
port; vestidors infantils i per a perso
nes amb discapacitats, i s’ampliaran
els vestidors d’abonats amb un nou
espai amb dutxes i taquilles.
La unió entre l’ampliació i l’edi
fici existent es farà mitjançant patis
tancats amb vidre, que garantiran
la llum i la ventilació natural de l’equipament. Un cop finalitzades les
obres, el poliesportiu tindrà una sup er fície de 7.180 m 2 , davant els
2.280 m2 actuals.
Les obres d’ampliació del Po
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El Poliesportiu de Sanfe
liu, inaugurat l’abril del
2005, forma part de la re-

gabriel cazado

L’apunt

Corbacho, Pestaña i altres regidors, durant la col·locació de la primera pedra

Es farà una piscina de
natació i una altra de
lúdica amb una zona de
bany de vapor, sauna
seca, cabina de gel i
dutxes biotèrmiques
ciclòniques

liesportiu de Sanfeliu tindran una
durada aproximada d’uns 20 mesos
i un pressupost superior als sis mi
lions d’euros que finançarà la Man
comunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Les actuals instal·lacions espor
tives consten d’una sala polivalent
amb un conjunt de vestidors per a
equips, una sala de fitness amb vestidors per a abonats amb sauna i
banyera d’hidromassatge, unes pis

tes de petanca, local social, oficines,
bar i serveis sanitaris.
L’acte de col·locació de la pri
mera pedra va aplegar un gran nom
bre de ciutadans que van participar
en les activitats festives i lúdiques
organitzades. El vicepresident pri
mer de la Mancomunitat, Dídac
Pestaña, va dir que amb aquestes
obres es contribuirà a millorar l’o
ferta esportiva dels veïns del barri.
# redacció

metres quadrats entre la zona delimi
tada per la carretera de Collblanc, el
passatge del Cementiri i els carrers
de Felip Pedrell, del Doctor Ramon
Solanich i de Josep Molins. Es faran
habitatges, zones verdes i equipa

ments. Segons el projecte es passa
rà dels 22.046 metres quadrats de
parcs i jardins actuals als 38.306, la
qual cosa suposa un increment de
16.260 metres quadrats.
El projecte urbanístic permetrà

forma urbanística plane
jada per al barri amb una
important reurbanització
de tota la zona i la cons
trucció d’habitatge de
protecció oficial.
L’alcalde, Celestino Cor
bacho, va anunciar que
en els mesos d’estiu començaran les obres de
construcció del nou apar
cament i, l’any que ve, es
construirà un nou edifici
que allotjarà una guarde
ria i, en el primer pis, un
equipament per a l’escola
d’adults, en uns terrenys
pròxims a la parròquia
del barri.
Sanfeliu guanyarà zo
nes verdes fins arribar a
15.000 metres quadrats
en tot el barri. També és
prevista la perllongació
de l’avinguda de l’Electri
citat, des del carrer de les
Planes fins a la ronda de
Dalt. El projecte inclou la
construcció de 631 pisos,
la meitat dels quals seran
de protecció oficial.

Comencen les obres
d’arranjament de la
plaça de la Granota
La plaça de la Granota i els
seus voltants tindran un nou
aspecte en pocs mesos. Les
obres d’arranjament de la zo
na han començat un cop fi
nalitzada la preparació del ter
reny i consensuades amb els
veïns les línies mestres del
projecte urbanístic.
La nova plaça tindrà una su
perfície de 7.452 m2 delimitada
pels carrers del Doctor Ramon So
lanich, de Llevant, de Collserola, d’Ai
gües del Llobregat i de Finestrelles.
El projecte preveu la divisió en
tres sectors: una àrea de jocs in
fantils a la zona dels carrers de Lle
vant i de Felip Pedrell, una segona
zona de passeig i un tercer espai
destinat al descans a l’aire lliure.
Els espais d’estada es concentra
ran a la zona del carrers de Collse
rola i de Felip Pedrell, augmentarà
l’espai dedicat a vianants i parcs, es
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plantaran 180 nous arbres i la pavi
mentació es farà amb llambordes.
Per facilitar la visibilitat, es modi
fica també la rotonda, que s’enfon
sarà 1,6 metres per reduir l’impacte
visual.
Tota la zona serà de prioritat invertida i, per tant, els vianants tin
dran preferència sobre el vehicles.
També es garanteix l’accessibilitat a
tot l’entorn.
L’Ajuntament i una comissió de
veïns han mantingut diverses reu
nions al llarg dels últims mesos per
consensuar un projecte que es va
plasmar en una maqueta, que ha
estat exposada a la Regidoria del
districte. Unes 400 persones l’han
visitada per saber com quedarà la
zona.
L’arranjament de la plaça de la
Granota s’emmarca en les obres de
la Porta Nord, actuació mitjançant
la qual s’ordenaran més de 67.000
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L’espai serà accessible i de prioritat invertida

reduir l’espai destinat a la circulació
rodada i, per tant, augmentar l’espai
dedicat a vianants i parcs. També
es crearà un carril bici i s’arranjarà
el camp de futbol 7 de l’IES Puig i
Gairalt. # p. g .

