Títol
PISTES I ZONES ESPORTIVES EN EL BARRI DE VOLPELLERES

Necessitat que vol resoldre
Dotar al barri de Volpelleres de pistes o zones esportives (amb cistelles de bàsquet, porteries de
futbol sala, taules de tenis taula, voleibol, Skatepark, etc.) que puguin ser utilitzats pels veïns en
moments d’oci.
A l’actualitat el barri de Volpelleres no compta amb aquest tipus d’equipaments, fet que
comporta que els veïns que vulguin fer-ne ús, s’hagin d’anar a d’altres zones de la ciutat. Per
tant, amb aquesta actuació es pretén donar resposta a una manca d’equipaments actuals en el
barri de Volpelleres, i poder cobrir la creixent demanda d’aquest tipus d’equipaments.
Amb aquesta actuació també es persegueix, alhora, reduir l’impacte visual negatiu de solars o
espais buits, i garantir la seva correcta conservació i manteniment.

Col·lectiu beneficiat
Habitants de Sant Cugat i, en particular, els veïns de Volpelleres

Descripció
L'espai públic és un dels llocs mes privilegiats per al desenvolupament de les activitats esportives
en els seus aspectes més socials i inclusius.
La construcció de pistes o zones esportives en Volpelleres potenciarà la pràctica d’esport a
l’espai públic del barri, i les relacions socials, connexions i intercanvis entre veïns.
Amb aquest actuació es contribueix a la consolidació del barri, i a construir una vida quotidiana
rica en experiències.

Ubicacions (indica opcions en diversos districtes, si és possible)
L’elecció de la ubicació forma part de les necessitats a les quals es pretén donar una resposta.
És per aquest motiu que les pistes i zones esportives s’emplacen dins del barri de Volpelleres,
en una aposta per la descentralització de serveis i activitats de la ciutat.
Alhora, en tant que es tracta de reduir l’impacte visual d’espais buits, ja siguin solars sense
edificar o zones verdes sense cap tipus d’aprofitament en l’actualitat, i de garantir la seva
correcta conservació i manteniment, s’aposta per ubicar aquestes pistes o zones esportives un
d’aquests espais.

