
Martorell és a la comarca del Baix Llobregat, a la cruïlla que formen la depressió prelitoral i la vall del riu llobregat. Al nord, per sobre de la colònia de Can Bros, 
limita amb el terme municipal d’Abrera; a Llevant, el curs del riu Llobregat fa la divisòria amb el de Castellbisbal; riu avall, passat el Congost, limita amb el de Sant 
Andreu de la Barca, i a l’Oest, amb el de Castellví de Rosanes al Sud de l’Anoia i amb el de Sant Esteve Sesrovires al Nord d’aquest riu.

Martorell és un municipi de més de 23.000 habitants, viu un moment de gran creixement de la població i una important transformació urbanística. És un important nus de 
la xarxa de comunicacions amb Lleida i el centre de catalunya ( A−7, N−2, Renfe, FGC, futur TGV ).
El riu Anoia divideix el municipi en dos: al Sud el nucli antic, i al nord els eixamples antic i moderns. A més dels rius, les infraestructures actuals i futures fan que el 
municipi estigui fragmentat, i tingui dificils solucions urbanístiques.
Els grans polígons industrials (SEAT i SOLVAY) destaquen sempre en la imatge del municipi, tant en la seva visió exterior des de les grans infraestructures vials, com 
des de la visió en el mateix municipi.

Aquest nou equipament hauria d’ajudar a configurar la nova façana urbana de Martorell. Per això el pavelló ha de ser a més de funcional, una peça representativa 
situada a l’accés principal a Martorell des de l’A7.
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