
RODA DE PREMSA

SALA DE PLENS

GRANOLLERS, 20 DE JUNY DE 2017

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE PALOU



Remodelar el solar que ocupa l’antic camp de futbol de Palou i estudiar
l’afectació sobre el seu entorn, amb l’objectiu d’assolir una primera
premissa: una actuació compatible amb l’entorn i el paisatge proper.

Amb l’objectiu de donar resposta a la segona premissa: estudiar com
s’arribarà al camp de futbol analitzant i com arribar-hi, analitzar la mobilitat
actual i futura d’accés, des del punt de vista del transport públic, del vehicle
privat, de la bicicleta i de qui hi vulgui anar caminant, i resoldre la demanda
d’aparcament de l’equipament minimitzant l’afectació a l’entorn .

Traslladar les instal·lacions actuals de l’Esport Club Granollers, situades al
camp de futbol del carrer Girona 54, a la nova ubicació del camp de futbol
de Palou sense ocupar més superfície que la que ocupa el solar actual.

Atendre el programa d’usos proposat pel servei d’Esports de l’Ajuntament
de Granollers, i seguir les recomanacions del Consell Català de l’Esport per a
instal·lacions d’aquestes característiques.

Objectius



PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

(PAM 2011-2015)

• “Estudiar l’adequació del camp de futbol de Palou com a seu de l’Esport Club
Granollers”.

Una actuació planificada

PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

(PAM 2015-2019)

• “Elaborar el projecte executiu de remodelació del camp de futbol de
Palou com a futura seu de l’Esport Club Granollers:

• Redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de
Palou com a futura seu de l'Esport Club Granollers.

• Executar les obres pel nou camp de Futbol a Palou”.

• “Construir un nou pont per a vianants en substitució de l’actual gual
d’Arquímedes, per millorar la connexió a peu a través del passeig fluvial,
donar més seguretat en cas d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou
camp de futbol de Palou”.



Solar de forma irregular amb una
superfície aproximada de 14.035 m².

Equipament situat en un entorn rural
envoltat de camps de conreu, petits
nuclis de cases rurals, el riu Congost i
el passeig fluvial i, al nord, la
presència de l’Església de Sant Julià
de Palou; i el polígon industrial
Congost, a l’altra banda del riu.

Actualment el camp de futbol de
Palou disposa d’un terreny de joc
amb paviment de sauló, grades amb
una capacitat aproximada per a 400
espectadors, vestidors, petites
edificacions auxiliars i sis torres
d’il·luminació.

Situació actual



Situació del camp de futbol de Palou



Minimitzar els efectes de la
mobilitat generada pel nou
equipament en el seu entorn
més immediat i analitzar els
diferents modes d’arribada al
camp de futbol.

Disposar d’una instal·lació
esportiva que actualitza el seu
programa per desenvolupar de
manera satisfactòria l’activitat i
que en el seu projecte té en
compte l’entorn on s’ubica.

Línies estratègiques

MOBILITAT

ACTIVITAT ESPORTIVA

RESPECTE PER L’ENTORN

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE



Un equipament amb un sistema constructiu econòmic, eficient i sostenible:
Construcció en base a materials que afavoreixin l’execució en base a prefabricats, i
l’ús de materialshipocalòrics.

Aplicació de criteris i sistemes passius que permetin reduir la demanda energètica i
alhora el consum.

Ús de materials que afavoreixin un fàcil manteniment posterior.

Aïllament tèrmic: ús de cobertes vegetals naturals i aïllament tèrmic dels tancaments.

Instal·lació de proteccions solars a les orientacions amb màxim insolació.

Aprofitament energètic: opció per la biomassa com a sistema de climatització i
producció d’aigua calenta sanitària a la instal·lació.

Il·luminació eficient: il·luminació de leds a les torres d’il·luminació del camp i
aprofitament de la llum natural.

Control sistema il·luminació interior edifici i de l’enllumenat del terreny de joc.
Paràmetres de consum i contaminació lumínica.

Ventilació natural delsespais tancats.

Optimització aigua de reg del terreny de joc. Sistema de recollida perimetral d’aigua
de pluja i sobrant de reg a dipòsit per reaprofitament.

Reducció de la contaminació lumínica en les torres d’il·luminació.

Plantació d’arbres.

Línies estratègiques



Inaugurat el 19 de març de 1971, s’hi va practicar el futbol fins a l’any 2010. Va
ser el terreny de joc dels equips U.D. Palou, C.F. Palouenc i U.D. Miguelense.

En la redacció del projecte s’ha tingut present la vinculació del camp de futbol
amb el seu entorn:

Riu Congost, que avui forma part de la Xarxa Natura 2000.

El passeig fluvial dels dos marges del riu.

El paisatge propi de l’entorn agrari, cases i camps de conreu, i l’edifici de l’església de
Sant Julià de Palou i la presència del seu campanar.

La proximitat al polígon industrial Congost.

Anàlisi de l’entorn



Mobilitat actual de l’entorn



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Recorregut a peu o en bicicleta

En bicicleta. Distància seguint el camí
fluvial als dos marges del riu. Des de
l’inici del Parc Firal: 2 km (6’) i 3,5 km
(10’) des del carrer Sant Tomàs d’Aquino

Caminant. Distància de 3,2 km des de
l’estació d’autobusos (40’ a peu) i a 2,5
km de l’estació de França (30’).

Diferents punts i passeres per a
vianants i ciclistes comuniquen els
dos marges del riu.

Projecte previst en el PAM
d’il·luminar de manera eficient el
camí fluvial entre el Parc Firal i
l’actual gual d’Arquímedes.



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Transport públic

Estació d’autobusos de l’avinguda
del Parc. Servei d’àmbit de transport
d’autobús d’abast urbà, comarcal i
intercomarcal.

Estació de tren de Granollers
Centre. Bona connexió amb les línies

d’autobús urbà i interurbà.

Línies de bus urbà 21 i 22. Les
parades més properes (Can Bassa)
deixen el passatger a una distància
de 800 m del camp de futbol, a uns
8’ caminant.



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Transport públic

Estació 

d'autobusos

Avinguda 

Sant Julià 

(Coty)

Estació 

d'autobusos

Palou-

Dr. Fàbregas

Estació 

d'autobusos

Palou-

Dr. Fàbregas

Avinguda 

Sant Julià 

(Les Pistes)

Estació 

d'autobusos

Palou-

Dr. Fàbregas

Estació 

d'autobusos

Palou-

Dr. Fàbregas

Estació 

d'autobusos

4,45 4,55 6.40 6.48 5.45 5.51 5.36 5.50 7.28 7.35 6.34 6.45

5,15 5,25 7.55 8.03 6.20 6.26 6.06 6.20 8.33 8.45 7.09 7.20

5,45 5,55 8.45 8.53 6.50 6.56 6.36 6.50 9.33 9.45 7.39 7.50

6,15 6,25 9.45 9.53 7.20 7.26 7.06 7.20 10.33 10.45 8.09 8.20

6,30 6,41 10.45 10.53 7.50 7.56 7.51 8.05 11.33 11.45 8.39 8.50

6,50 7,01 11.45 11.53 8.20 8.26 8.21 8.35 12.33 12.45 9.09 9.20

7,20 7,31 12.45 12.53 8.50 8.56 8.51 9.05 13.33 13.45 9.39 9.50

7,50 8,01 13.45 13.53 9.20 9.26 9.06 9.20 14.33 14.45 10.09 10.20

8,20 8,31 14.45 14.53 9.50 9.56 9.21 10.35 15.33 15.45 10.39 10.50

8,50 9,01 15.45 15.53 10.20 10.26 9.51 10.05 16.33 16.45 11.09 11.20

9,20 9,31 16.45 16.53 10.50 10.56 10.21 10.35 17.33 17.45 11.39 11.50

9,50 10,01 17.45 17.53 11.20 11.26 10.51 11.05 18.33 18.45 12.09 12.20

10,20 10,31 18.45 18.53 11.50 11.56 11.21 11.35 19.33 19.45 12.39 12.50

10,50 11,01 19.45 19.53 12.20 12.26 11.51 12.05 20.33 20.45 13.09 13.20

11,20 11,31 20.45 20.53 12.50 12.56 12.21 12.35 21.33 21.45 13.39 13.50

11,50 12,01 13.20 13.26 12.51 13.05 14.09 14.20

12,20 12,31 13.50 13.56 13.21 13.35 14.39 14.50

12,50 13,01 14.20 14.26 13.51 14.05 15.09 15.20

13,20 13,31 14.50 14.56 14.21 14.35 15.39 15.50

13,50 14,01 15.20 15.26 14.51 15.05 16.09 16.20

14,20 14,31 15.50 15.56 15.21 15.35 16.39 16.50

14,50 15,01 16.20 16.26 15.51 16.05 17.09 17.20

15,20 15,31 16.50 16.56 16.21 16.35 17.39 17.50

15,50 16,01 17.20 17.26 16.51 17.05 18.09 18.20

16,20 16,31 17.50 17.56 17.21 17.35 18.39 18.50

16,50 17,01 18.20 18.26 17.51 18.05 19.09 19.20

17,20 17,31 18.50 18.56 18.21 18.35 19.39 19.50

17,50 18,01 19.20 19.26 18.51 19.05 20.09 20.20

18,20 18,31 19.50 19.56 19.21 19.35 20.39 20.50

18,50 19,01 20.20 20.26 19.51 20.05 21.09 21.20

19,20 19,31 20.50 20.56 20.21 20.35 21.39 21.50

19,50 20,01 21.20 21.26 20.51 21.05 22.09 22.20

20,35 20,46 21.50 21.56 21.31 21.40 22.39 22.50

21,35 21,46 22.31 22.40

DEL CENTRE DE LA CIUTAT AL CAMP DE FUTBOL DE PALOU DEL CAMP DE FUTBOL DE PALOU AL CENTRE DE LA CIUTAT

Granollers- Montornès Granollers-Vallromanes Granollers-Barcelona Montornès-Granollers Vallromanes-Granollers Barcelona-Granollers



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Transport públic

LÍNIA GRANOLLERS-MONTORNÈS

En dies laborables, 34 expedicions diàries 
entre l’Estació d’autobusos, estació de França 
i avinguda Sant Julià (Pistes), i viceversa.

LÍNIA GRANOLLERS-VALLROMANES

En dies laborables, 15 expedicions diàries 
entre l’Estació d’autobusos, estació de 
França i carretera del Masnou (passeig 
Doctor Fàbregas), i viceversa.

LÍNIA GRANOLLERS-BARCELONA

En dies laborables, 33 expedicions diàries 
entre l’Estació d’autobusos, estació de 
França i carretera del Masnou (passeig 
Doctor Fàbregas), i viceversa.

82
Expedicions diàries 
entre el centre de la 

ciutat i el camp de 

futbol de Palou

Distància: 400 m 
Temps: 5’

Distància: 700m
Temps: 8’



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Marge esquerre del riu. A través de la
carretera del Masnou i del carrer Doctor
Fàbregas.

20 places d’aparcament. Proposta
d’un ús molt restringit d’aquest
aparcament i anàlisi de la seva funció
amb el nou equipament en marxa.

Col·locació d’impediments físics per
evitar l’aparcament al passeig fluvial.

Itinerari no recomanable: 
conscienciació dels usuaris i gestors 
del camp de futbol.

Temps del trajecte Estació
d’Autobusos – Camp de futbol: 9’
(4,1Km).



Estat actual



Itineraris de mobilitat a l’entorn del camp de futbol de Palou

Marge dret del riu. A través de l’avinguda Sant Julià.

Compatibilitat entre els horaris i dies d’activitat del polígon i els horaris i dies de
competició en el camp de futbol .

Fàcil aparcament als espais habilitats com a aparcament en el polígon: 220 places.

Itinerari prioritari i recomanable. Accés fàcil i segur al camp pel futur pont de vianants
a l’alçada de l’actual gual d’Arquímedes.

Temps del trajecte Plaça Constitució – Camp de futbol: 6’ (3,6 Km).



Proposta de mobilitat d’accés al camp de futbol de Palou



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Implantació



La remodelació no augmenta el límits del solar actual.

La topografia existent respon als requeriments necessaris per la pràctica esportiva,
ens permet minimitzar els moviment de terres.

Per organitzar el nou programa es fa necessari enderrocar les construccions
existents.

Es tracta d’un programa amb pocs elements construïts on predomina la superfície
ocupada pel terreny de joc, amb les dimensions establertes, i l’orientació longitudinal
de l’eix nord-sud del terreny de joc.

Es proposa concentrar el volum construït a l’est del solar i minimitzar impacte visual
des del passeig fluvial i el riu Congost.

La tanca perimetral del solar serà més opaca quan estigui en contacte amb els camps
de conreu i més transparent a la banda del passeig fluvial.

14.035 m²

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Implantació



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Programa funcional



La remodelació actualitza el programa de l’equipament existent per adaptar-lo als
nous requeriments, amb l’objectiu de permetre desenvolupar i seguir de manera
satisfactòria l’activitat esportiva.

Accés principal. A la cantonada nord del passeig fluvial, la tanca perimetral es recula
per definir una plaça que acompanya al públic i esportistes a l’entrada principal de
l’equipament.

Accés de servei. Entrada per el camí de Can Giró, al sud del solar.

Circulacions. S’endrecen els itineraris per a esportistes, públic i gestors de
l’equipament. Alhora es generen espais de trobada i reunió.

Sota el porxo d’entrada arribem a la zona exclusiva per als esportistes.

Un itinerari elevat acompanya a l’espectador fins a la zona de grades, permet
reconèixer l‘equipament i el seu entorn. Es tracta d’un itinerari adaptat.

Edifici. Incorpora el programa funcional, la funció de mirador, l’espai de porxo i una
terrassa que permet seguir l’activitat del terreny de joc i alhora gaudir del paisatge
que envolta l’equipament. És un equipament adaptat a les persones amb mobilitat
reduïda.

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Programa funcional



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Vistes i seccions



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Vista de la rampa d’accés des del terreny de joc de futbol 7 



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol
Vista de la passera i del mirador des de l’itinerari del públic cap a les grades



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Vista de la terrassa coberta



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Vista del terreny de joc de futbol 11





Terreny de joc.
Camp de futbol (CAM-2) de 105x63 m

Camp de futbol set de 63x34,60 m

Gimnàs de 204,74 m

Serveis al públic.
Un vestíbul i control d’accés de 9,69 m²

Bar de 80,77 m²

Lavabos públics de 61,66 m²

Serveis de gestió de l’equipament.
Una sala de reunions de 19,70 m²

Dos despatxos d’oficines de 12,55 m² cadascun

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Programa de l’equipament esportiu 



Serveis a l’esportista.
Un control d’accés de 25 m²

Quatre vestidors de grup de 45,53 m² cadascun

Quatre vestidors col·lectius de 51,05 m² cadascun

Dos vestidors per als àrbitres de 10,30 m² cadascun

Farmaciola de 13,24 m²

Serveis de gestió tècnica.
Cambra instal·lacions tècniques de 26,95 m²

Cambra instal·lacions gimnàs de 26,39 m²

Cambra depuració aigua reg de 5,89 m²

Magatzem de 14,63 m²

Serveis complementaris de l’equipament
Magatzem de material de camp de 12,65 m²

Magatzem de 28,37 m²

Magatzem de 25,41 m²

Bugaderia de 12,69 m²

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Programa de l’equipament esportiu 



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Planta baixa



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Planta primera



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Planta coberta











Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Patis



Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Secció constructiva



Estructura. Prefabricada amb pilars, jàsseres i plaques alveolars. Control generació de
residus, control recursos i control qualitat fabricació taller, reducció terminis.

Tancaments. Bloc de formigó i formació de gelosies com a protecció solar de les
orientacions amb més insolació.

Revestiments. Enrajolat ceràmic a les cambres humides amb tractament de beurada
antibacteriana.

Paviments. Paviment terratzo zones comunes, rajola antilliscant a les cambres humides
amb tractament de beurada antibacteriana. Col·locació de parquet sintètic al gimnàs.

Coberta. Coberta enjardinada amb plantació d’espècies vegetals amb poques necessitats
hídriques. És un sistema que afavoreix la retenció de l’aigua de pluja, millora l’aïllament
tèrmic i afavoreix la conservació de la biodiversitat de l’entorn.

Terreny de joc. Base d’asfalt per aconseguir una bona planimetria. A la superfície,
instal·lació de gespa artificial.

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Construcció





Enllumenat

Interior. Patis i lluernaris per afavorir llum natural. Enllumenat bàsicament amb
làmpades tipus LED amb control d‘enceses amb sensor de lluminositat i de presència a
la zona de l‘esportista.

Exterior. Enllumenat del terreny de joc en base a 20 ut projector LED en el camp de
futbol 11, i 12 ut en el camp de futbol 7. En comparació al consum d’un projector
convencional, estalvi de 30.400 KWh.

Climatització i ventilació

Central tèrmica. Producció d‘Aigua Calenta Sanitària (ACS) i calefacció. Caldera de
biomassa amb combustible de pellets. El pellet és un combustible sòlid format a partir
de la compactació de biomassa que prové de les explotacions i neteges forestals.
Opció per una caldera molt eficient des del punt de vista de les emissions a
l‘atmosfera. L‘ACS possibilita un tractament de xoc antilegionel·la 70c.

Aigua

Minimitzar el consum d’aigua i optimitzar-ne la qualitat per a cada ús específic.

Proposta constructiva de la remodelació del camp de futbol

Instal·lacions 



Sistema producció amb biomassa



Quadre d’indicadors

Superfície del solar 14.035 m²

Superfície ocupació edifici 1.640 m²

Vestidors per a esportistes 8

Vestidors per a àrbitres 2

Capacitat de públic a les grades 725

Sistema de producció d’ACS i climatització Pellets

Mides de terreny de futbol 11 105x63 metres

Mides de terreny de futbol 7 63x34,60 m.

Tipus de gespa artificial Fibra polipropilè de 60mm

Arbres a plantar 10

Pressupost 3.797.982,32 €

Termini 12 mesos


