El futur poliesportiu del Districte III tindrà les mateixes característiques
arquitectòniques i s’hi podran fer les mateixes activitats i gaudir dels
mateixos serveis tant si es construeix a Gasòmetre com a l’Alhambra.

Principals Característiques:
Superfície total construïda:
16.000 m²
Alçada màxima:
17 m
El futur poliesportiu del Districte III comptarà amb:
Pavelló poliesportiu de grans dimensions amb grades
2 piscines amb grades i circuit d’aigües
Vestidors
Sala d’activitats dirigides
(arts marcials, gimnàstica artística...)
Servei de bar/restaurant
Aparcament soterrat

EN AMBAS OPCIONES DE UBICACIón,
el polideportivo será el mismo
El futuro polideportivo del Distrito III tendrá las mismas características
arquitectónicas y se podrán llevar a cabo las mismas actividades y
disfrutar de los mismos servicios tanto si se construye en Gasòmetre
como en l’Alhambra.

PrincipalEs CaracterístiCAS:
Superficie total construida:
16.000 m²
Altura máxima:
17 m
El futuro polideportivo del Distrito III contará con:
Pabellón polideportivo de grandes dimensiones con gradas
2 piscinas con gradas y circuito de aguas
Vestidores
Sala de actividades dirigidas
(artes marciales, gimnasia artística...)
Servicio de bar/restaurante
Aparcamiento subterráneo
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Exposicions i sessions informatives
Per tal que tots conegueu els detalls sobre les ubicacions proposades
i les característiques del poliesportiu, us convido a visitar l’exposició
informativa que es podrà veure a partir del proper dimarts, 12 de
novembre, i fins el dia 23 novembre, en els següents espais i horaris:
CC Santa Eulàlia
(carrer de Santa Eulàlia, 60)
de dilluns a divendres, de 10.30 a 14 h i de 17 a 20 h

Dissabte, 23 de novembre, de 10 a 18 h

AAVV d’Ildefons Cerdà de Granvia Sud
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baixa)
de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
També pots assistir a les següents sessions informatives:
Dijous 14, i dijous 21 de novembre, a les 19 h,
a la Sala d’Actes del Centre Cultural Santa Eulàlia
Dimecres, 20 de novembre, a les 19 h
al local de l’Associació de Veïns d’Ildefons Cerdà de Granvia Sud
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baixa)

ExposicionEs Y SESIONES INFORMATIVAS
Con el objetivo de que todos conozcáis los detalles sobre las ubicaciones
propuestas y las características del polideportivo, os invito a visitar la
exposición informativa que se podrá ver a partir del próximo martes, 12
de noviembre, y hasta el día 23 de noviembre, en los siguientes espacios
y horarios:
CC Santa Eulàlia
(calle de Santa Eulàlia, 60)
de lunes a viernes, de 10.30 a 14 h y de 17 a 20 h.
AAVV d’Ildefons Cerdà de Granvia Sud
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baja)
de lunes a viernes, de 17 a 20 h.
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También puedes asistir a las siguientes sesiones informativas:
Jueves 14, y jueves 21 de noviembre, a las 19 h,
en la Sala de Actos del Centre Cultural Santa Eulàlia
Miércoles, 20 de noviembre, a las 19 h,
en el local de la Associació de Veïns d’Ildefons Cerdà de Granvia Sud
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baja)

sábado, 23 de noviembre, de 10 a 18 h
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en les dues opcions d’ubicació,
el poliesportiu serà el mateix

el futur poliesportiu del districte iii

La construcció d’un nou poliesportiu al Districte III
representa una demanda històrica dels veïns i les veïnes
dels barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud.
És per això que l’Ajuntament posa en marxa un procés
participatiu per tal que sigueu els propis veïns i veines qui
en decidiu la ubicació entre dues opcions: l’Alhambra o
Gasòmetre, i ens feu aportacions sobre l’equipament.

Qui pot participar-hi?

Els majors de 16 anys empadronats/des al Districte III de L’Hospitalet
(Santa Eulàlia i Granvia Sud).

Quan?

El dissabte, 23 de novembre, de 10 a 18 h.

Com?

A través de la butlleta de participació que se’t lliurarà. Podràs escollir
entre les dues opcions d’ubicació i fer les teves aportacions.

ON POTS FER-HO?

les dues opcions són:
las dos opciones son:

A alhambra

SI EL POLIESPORTIU S’UBICA A l’ALHAMBRA...

Se situaria a la cantonada entre els carrers de l’Alhambra i l’avinguda
de la Granvia de L’Hospitalet, i ocuparia un espai de 4.300m²,
aproximadament.
Aquesta opció implicaria la remodelació del parc de l’Alhambra, que
mantindria 15.250m² dels 17.500m² actuals.

... QUINA INTERVENCIÓ ES FARÀ A L’ESPAI GASÒMETRE?

B gasòmetre
Si el poliesportiu s’ubica a Gasòmetre...

Se situaria al solar delimitat pel carrer de Santa Eulàlia, l’avinguda del
Carrilet i el carrer del Gasòmetre. El poliesportiu ocuparia un espai de
4.300m² aproximadament, dels 5.460m² disponibles.

...Quina intervenció es farà a l’Alhambra?

La construcció del poliesportiu a Gasòmetre implicaria la remodelació
del parc de l’Alhambra, que mantindria els 17.500m² de zona verda.

La construcció del poliesportiu a l’Alhambra implicaria convertir
Gasòmetre en una nova zona verda de 5.460m².

Total zona verda opció alhambra: 20.710m²

Total zona verda opció gasòmetre: 17.500m²

Simulació del Poliesportiu a l’Alhambra

Simulació del Poliesportiu a Gasòmetre

• Si ets del barri de Santa Eulàlia:
vine al CC Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 60)
• Si ets del barri de Granvia Sud:
vine al local de l’AAVV d’Ildelfons Cerdà
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baixa)

EL FUTURO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO III

La construcción de un nuevo polideportivo en el Distrito
III representa una demanda histórica de los vecinos y las
vecinas de los barrios de Santa Eulàlia i Granvia Sud.
Es por ello que el Ayuntamiento pone en marcha un
proceso participativo para que seáis los propios vecinos y
vecinas quienes decidáis su ubicación entre dos opciones:
l’Alhambra o Gasòmetre, y nos hagáis aportaciones sobre el
equipamiento.

¿Quién PUEDE PARTICIPAR?

Los mayores de 16 años empadronados/as en el Distrito III de
L’Hospitalet (Santa Eulàlia y Granvia Sud).

¿Cuándo?

El sábado, 23 de noviembre, de 10 a 18 h.

¿CÓmo?

A través del folleto de participación que se te entregará. Podrás escoger
entre las dos opciones de ubicación y hacer tus aportaciones.

¿Dónde puedes hacerlo?
• Si eres del barrio de Santa Eulàlia:
ven al CC Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 60)
• Si eres del barrio de Granvia Sud:
ven al local de la AAVV d’Ildelfons Cerdà
(av. de la Granvia de L’Hospitalet, 37, planta baja)

SI EL POLIDEPORTIVO SE UBICA EN L’ALHAMBRA...

Se situaría en la esquina entre las calles de l’Alhambra y la avenida
de la Granvia de L’Hospitalet, y ocuparía un espacio de 4.300m²,
aproximadamente.
Esta opción implicaría la remodelación del parque de l’Alhambra, que
mantendría 15.250m² de los 17.500m² actuales.

Si el POLIDEPORTIVO DE UBICA EN GASÒMETRE...

Se situaría en el solar delimitado por la calle de Santa Eulàlia, la
avenida del Carrilet y la calle del Gasòmetre. El polideportivo ocuparía
un espacio de 4.300m² aproximadamente, de los 5.460m² disponibles.

¿Qué intervención se hará en l’alhambra?

... ¿QUÉ INTERVENCIÓN SE HARÁ EN EL ESPACIO GASÒMETRE?

La construcción del polideportivo en Gasòmetre implicaría la
remodelación del parque de l’Alhambra, que mantendría los 17.500m²
de zona verde.

Total zona verde opción alhambra: 20.710m²

Total zona verde opción gasòmetre: 17.500m²

La construcción del polideportivo en l’Alhambra implicaría convertir
Gasòmetre en una nueva zona verde de 5.460m².

