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axonometria explotada de l’equipament estat actual

ESTAT ACTUAL

Antiga infermeria de la piscina 
acutalment reconvertit en un 
magatzem per l’equipament. 
Construcció afegida amb 
coberta d’una sola capa de 
fibrociment.
 
- magatzem - 

magatzem
dipòsits

sala de reunions
petita sala polivalent

grades

caseta

Element contemplatiu de la 
pista de futbol. Conjunt de pe-
ces prefabricades de formigó. 

Es troben en molt mal estat.
A posteriori s’hi ha construït a 

sobre dues tarimes per utilizar 
la pista com a zona  

d’espectacles.
 

- grades - 
- tarimes -

Antic marcador actualment 
utilitzat com a lavabos i zona 
d’emmagatzematge del la 
pròpia associació de veïns. 
 
- marcador - 
- lavabos -
- magatzem -

Antiga pèrgola que aportava una zona d’ombra a la piscina. En poste-
riors remodelacions es va convertir en un bar, i un cop tancada la piscina 
s’ha transformaten una sala polivalent on s’hi realitzen tot tipus d’activi-
tats, des de classes de ball a calçotades.
Ni les condicions tèrmiques, ni acústiques, ni de forma són òptimes per 
l’ús que s’hi està donant acutalment. En el pas de pèrgola a bar, es va 
canviar la coberta mantenint  l’estructura i es va posar una coberta de 
fibrociment.

- estructura coberta - 
- sala polivalent -

Antiga infermeria de la piscina acu-
talment reconvertit en un magatzem 
per l’equipament. Construcció afegida 
amb coberta d’una sola capa de fibro-
ciment.
 
- pista esportiva -
- paviment peces de formigó -

Sala molt petita que inclou un 
dipòsit de fibrociment d’acu-
mulació d’aigües. Es troba en 
mal estat, i forma part de l’am-
pliació dels vestidors, també 
amb coberta de fibrociment.

Actualment en desús, sense 
xarxa i amb el paviment força 
malmès. Encara conserva el 
sistema de fanals per il·luminar 
la pista de nit i els elements de 
protecció consitutits per dos 
nivells de xarxes; les inferiors 
d’aproximadament dos metres 
d’altura, i les superiors que van 
d’un metre i mig als quatre 
metres i mig.

- pista esportiva -
- fanals -
- reixa superiror -
- reixa inferior -

Antiga taquilla que donava 
accés a la piscina.

Element dominant a l’equipament. El vas de la piscina pro-
voca uns recorreguts perimetrals al voltant d’aquest sense 
permetre cap altre tipus d’ús al de banyar-se. El sistema de 
desaigua funciona perfectament i porta totes les aigües, 
actualment pluvials, al conducte del dipòsit i clavegueram.
Les parets estan bastant degradades, es pot veure com les 
rajoles ceràmiques estan desprenent del morter.

- vas - 
- instal·lacions d’aigua -

Sala de màquines de l’antiga 
piscina. Inclou dipòsits d’acu-
mulaciói i filtració de l’aigua, 
juntamnet amb un equip de 

bomba i vàlvules per rebre i re-
tornar l’aigu a de la piscina. Tots 

els elements van ser renovats 
just abans de tancar la piscina 

a principis del 2000.
 

- dipòsits - 
- equip de bomba -

Edifici de construcció poste-
rior  a la pèrgola i a la piscina.  

Actualment s’utilitza com a sala 
de reunions i administració de 

l’associació de veïns. S’accedeix 
a la segona planta, sala poliva-

lent petita, amb unes escales 
metàl·liques exteriors. Coberta 

de fibrociment.
 

- petita sala polivalent - 
- sala de reunions -

Zona de repòs al costat de la 
piscina, elevat  vuitanta centí-

metres sobre el nivell d’aques-
ta.  Un espai molt  estret i poc 
cuidat, tenint en compte que  

les tanques amb els veïns estan 
en molt mal estat, i als arbres 

no se’ls fa el manteniment 
necessari.

 
- zona d’ombra -

Accés principal i únic de 
l’equipament actual. En un 

passat era la zona de joc per 
nens petits.  És un espai molt 
característic degut als arbres 

de grans dimensions que 
provoquen  una zona d’ombra 
i airejada. El fet que sigui l’únic 
accés trenca el funcionament 

d’aquest espai.

Vestidors originals que donà-
ven servei a la piscina i a les pis-

tes de tenis i futbol. En el pas-
sat es va realitzar una ampliació 

de la part posterior mitjançant 
una conberta de fibrociment, 

provocant un espai fosc interior 
sense gaires entrades de llum 

natural..
La coberta original és peces 

ceràmiques.

- dutxes - 
- lavabos - 

- vestidors - 

01B. MAGATZEM

05B. GRADES

04. MARCADOR

03A. SALA POLIVALENT 05A. PISTA DE FUTBOL

06. BOSC

05. PISTA DE FUTBOL

07. PISTA DE TENIS

08. PISCINA

04. MARCADOR03. SALA POLIVALENT

02. TRIBUNA

01. VESTIDORS

01D. DIPÒSIT

07. PISTA DE TENIS

06B. CASETA

08. PISCINA
01C.  DIPÒSITS

03B.  SALA REUNIONS

02. TRIBUNA

06A.BOSC

01A. VESTIDORS

[Exclusivamente para uso académico] 


