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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova el projecte d’ampliació i
reforma del complex esportiu municipal de Can Casablanques
L’actuació és fruit de la demanda d’entitats i persones usuàries de disposar d’unes
instal·lacions adaptades a les necessitats actuals de les diferents pràctiques esportives

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha donat un pas més en el projecte del nou
poliesportiu municipal de Can Casablanques. La Junta de Govern Local celebrada ahir ha
aprovat inicialment l’avantprojecte i el projecte bàsic de les obres d’ampliació i reforma
d’aquest espai.
L’actual complex esportiu, amb gairebé 30 anys d’existència, compta amb més de 3.600
persones abonades i més de 2.000 esportistes de diverses entitats en fan ús regularment.
La pràctica esportiva és doncs un element clau al municipi i per això el Govern local, ja des
del mandat anterior, treballa per donar resposta a una important demanda de millors
instal·lacions, adequades a les necessitats actuals. Per això, una vegada s’aprovi
definitivamente el projecte, la voluntat és aprovar l’executiu en el termini d’un any i iniciar
les obres durant aquest mandat.
El projecte desenvolupa tres noves grans edificacions que suposen l’ampliació del complex
esportiu actual, així com la rehabilitació dels espais esportius que es mantindran. Es tracta
d’una actuació integral que necessiten les més persones abonades i les entitats. L’obra, a
més, mantindrà i urbanitzarà la zona d’aparcament actual i obrirà passos interns que
comunicaran tots els espais.
L’edifici per a les persones abonades incorporarà una piscina coberta més ampla per
disposar de més carrils, amb un vas petit també més gran i una zona d’spa, fitness, crossfit,
spinning, amb més de 500 m2. Aquest espai es dotarà amb dos grans vestidors generals i
quatre grupals i un solàrium accessible des de la piscina coberta. La piscina exterior també
comptarà amb uns vestidors renovats, habilitant-los a les necessitats existents.

Pel que fa a l’entrada i la recepció, aquestes s’orientaran a la ronda Arraona, facilitant l’accés
a peu o en bicicleta.
Una de les respostes a què dóna resposta aquesta actuació és a la nova directriu europea
sobre eficiència energètica. La normativa estableix que tots els edificis de nova construcció
s’han de dissenyar perquè siguin energèticament molt eficients, amb un consum molt baix,
i utilitzant energies renovables produïdes al mateix edifici o a l’entorn. En aquest sentit,
l’eficiència energètica dels nous espais del complex esportiu municipal és un dels punts més
destacables. El disseny permet reduir a pràcticament zero els consums, mitjançant la
instal·lació de plaques fotovoltaiques i l’aerotèrmia.
Les entitats i els serveis municipals s’emplaçaran en un nou segon edifici on un ampli barrestaurant entre el pavelló, la pista annexa i el camp de futbol actuals donarà servei a tot el
complex esportiu. Aquest edifici, accessible des del carrer Priorat i des de la nova instal·lació
per a les persones abonades, disposarà de més vestidors, oficines i una demandada sala de
formació.
En relació al camp de futbol, el projecte preveu la substitució de la graderia i vestidors
modulars actuals per una nova llarga graderia amb vestidors i magatzems a sota.
Un altre dels requisits que ha contemplat l’Ajuntament com a essencial en el
desenvolupament de les obres és la mínima interrupció de l’activitat esportiva. Així doncs,
les persones usuàries del complex podran desenvolupar l’activitat esportiva en els espais
originaris de manera que, el canvi als nous espais, es faci d’un dia per l’altre. Per exemple,
els cursets de natació un dia seran a la piscina actual i al dia següent a la nova piscina.
El detall del projecte ha estat informat en diversos àmbits. La regidora d’Esports, Maria
Domingo, la manifestat que “la nostra voluntat ha estat informar enitats i associacions
esportives del municipi sobre el desenvolupament d’aquesta actuació. Per això l’hem
explicat a la Mesa de l’Esport, doncs és un marc referencial de la participació ciutadana.
També s’ha explicat als grups municipals de l’oposició.”
Segons ha manifestat l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “aquest és un pas més per fer realitat
un projecte fruit de les aportacions de tots els agents implicats en la pràctica esportiva al
municipi. Després d’un llarg recorregut arribem a la necessitat de reformar aquest espai
municipal, davant la demanda d’entitats i esportistes i la responsabilitat que tenim com a
administració d’oferir un espai d’oci saludable i adaptat a les diferents modalitats i
necessitats de pràctiques esportives. El nou complex esportiu esdevindrà el principal
projecte del segle XXI de Sant Quirze del Vallès”.

Tant el projecte bàsic com el de viabilitat econòmica, aprovats ahir, passaran ara a exposició
pública i, seguidament, es licitarà el projecte executiu de l’obra.
L’actual complex esportiu
El complex esportiu municipal actual és una instal·lació destinada a la competició, recreació
i iniciació esportiva. Compta amb diversos espais: pavelló, pista poliesportiva coberta,
vestidors col·lectius, camp de futbol 11 i futbol 7, piscina coberta i piscina d’estiu, sales de
fitness
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El pavelló actual data de l’any 1991, i tot el complex no ha estat objecte de cap remodelació
integral des de llavors. Així mateix, s’han executat obres parcials com la creació de la piscina
coberta actual o el camp de futbol de gespa artificial, ambdues de l’any 2008.
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