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Els objectius 
Els objectius generals del Projecte del 

nou pàrquing de l’Atlètic que es varen de- 

finir a l’inici són fonamentalment tres: millo- 

rar el confort de l’aparcament i la mobilitat 

dels socis quan venen al Club, permetre el 

control d’accés i definir zones d’aparcament 

diferenciat entre socis i visitants i construir 

una nova porta d’accés principal del Club 

per donar presència a l’entrada. 

Tanmateix, aquests objectius caldria con- 

textualitzar-los en base donar compliment a 

la normativa del Pla Especial/Director de 

desenvolupament de les instal·lacions de 

l’Atlètic 2002/2016 i donar compliment als 

pre-requisits mediambientals i de mobilitat 

generada detallats per les administracions 

competents en l’estudi del Pla Especial. 

 

El procés 
La junta del Club, d’acord amb el promotor 

de l’obra que és la Immobiliària Atlètic SA, 

van decidir encarregar la definició del projec- 

te a l’arquitecte Jaume Armengol Clotet, 

soci del Club i coneixedor de tota l’evolució 

dels diferents espais del Club, conjuntament 

amb una comissió del projecte formada per 

membres de les dues entitats. Després de 

gairebé un any de feina per poder donar un 

encaix viable complint amb tots els requeri- 

ments funcionals i mediambientals, el projec- 

te està a punt de ser executat. 

 

El concepte, els materials 
i la vegetació 

El concepte del nou accés i aparcament 

Sud del Club es basa en una millora de la 

comoditat per als socis de l’entitat, tot i 

respectant un encaix mediambiental adaptat 

a l’entorn. Un vial principal urbanitzat i 

enjardinat que serveix d’espina dorsal a tota 

la zona, per gestionar l’accés i la sortida tant 

de socis com no socis, envoltat d’unes zones 

 

d’aparcament amb tractaments tous i una 

urbanització verda que ordeni els usos dels 

vehicles i vinents. 

En aquest sentit, s’utilitzen tractaments 

durs en la mínima quantitat possible, sem- 

pre envoltats d’enjardinaments i cintes que 

delimiten el seu abast, una majoria de trac- 

taments tous que per pendent natural ca- 

nalitzen superficialment l’aigua cap a diver- 

ses rases d’infiltració, una component verda 

amb arbustives i matolls de baix manteni- 

ment així com una presència important d’ar- 

brat de copa alta que generi ombres, una 

bona integració amb el bosc adjacent i una 

ordenació natural, tot envoltat d’una il·lumi- 

nació tènue però suficient per als vianants. 

 

L’entorn vegetatiu i 

natural serà un aspecte 

fonamental per la 

construcció del nou 

aparcament 

 
Respecte l’arbrat, aquest és un aspecte 

fonamental per integrar la obra en l’entorn 

de bosc i jardí del Club. No només presents 

per a la ordenació dels espais, els diferents 

tipus d’arbres presents en la urbanització 

aportaran ombra i continuïtat vegetal a l’eix 

principal del Club. La majoria de les espècies 

escollides són autòctones i són arbres amb 

copa frondosa que generi ombra. 

 

Especial atenció a la mobilitat 
El projecte combina de forma enllaçada 

les necessitats de mobilitats de les diferents 

modalitats, com són vehicles de socis i de vi- 

sitants, motos i bicicletes, accessibilitat per 

a vianants, operacions de proveïdors i man- 

teniment, i persones amb mobilitat reduïda, 

tot en un mateix nivell. 

Mitjançant la ordenació i la priorització 

dels espais es donarà cabuda a totes les 

necessitats de mobilitat. Per exemple, la 

primera filera de l’aparcament de socis es- 

tarà formada per zona de càrrega de vehicle 

elèctric, aparcament de bicicletes i aparca- 

ment de motocicletes, així com places espe- 

cialment senyalitzades per a persones amb 

discapacitats o mobilitat reduïda. 

Un dels aspectes clau de la mobilitat serà 

el tractament diferencial per a socis i visi- 

tants en quant al circuit i la zona d’aparca- 

ment així com la diferent resposta davant 

del trànsit ordinari o les jornades d’afluèn- 

cia excepcional, on existiran mecanismes 

d’evacuació excepcionals per facilitat la mo- 

bilitat en les grans puntes de demanda. 

La proposta 
L’objectiu de la proposta és organitzar 

l’aparcament i els accessos de vehicles 

d’usuaris i visitants a las instal·lacions es- 

portives de l’Atlètic Terrassa Hockey Club. 

Per això es disposa d’una esplanada d’apro- 

ximadament 15.000 m2 amb accés directe 

pel camí de la masia de Can Salas que a 

la vegada entronca amb la carretera BV- 

1248 de Sabadell a Matadepera. 

La proposta es detalla segons les següents 

zones: 

Connexió amb el camí de Can Salas:  

La connexió al camí de Can Salas es propo- 

sa fer a una distancia aproximada d’uns 45 

metres. del punt de connexió amb la carre- 

tera a partir d’aquí i ja dins els terrenys de 

IASA es disposa d’un vial de traçat paral·lel 

al camí de Can Salas que forma un recorre- 

gut fins una zona on s’hi troben les antigues 

basses de la masia. És en aquest punt on se 

situarà el punt d’informació i de control de 

l’accés principal. Prèviament es col·locarà 

una àrea d’aparcament oberta per no socis 

de 154 places. 

Punt d’informació i control d’accés:          

A partir d’aquest punt, l’accés serà restringit 

als socis de l’entitat i controlat per visitants i 

vehicles autoritzats. Una tanca que va des de 

les basses fins al límit de la propietat llindant 

amb la carretera, separa l’interior, de l’apar- 

cament de no socis. 

En el punt de control, a més de les barre- 

res hi haurà una petita garita per l’estada de 

personal vigilant i per la informació a visi- 

tants. En aquest punt també se situarà una 

pèrgola d’entrada que delimitarà visualment 

el punt de control i donarà la imatge de re- 

buda a las instal·lacions. 

Passeig:  

Un cop entrat a l’interior, el recorregut dels 

vehicles s’organitzarà al llarg d’un passeig 

en “cul de sac” amb rotonda a l’alçada de 

la connexió amb l’eix actual principal de les 

instal·lacions. 

La directriu del passeig segueix aquest eix i 

s’hi adjunta una zona de càrrega i descàrre- 

ga per autocars i un camí per vianants amb 

paviment tipus sauló sòlid que recull tot el 

flux procedent de les places d’aparcament. 

Els vials de rodadura d’asfalt pels vehicles 

en el passeig i la rotonda s’han minimitzat, 

tenint com a referència pel seu disseny, els 

eixos de mobilitat dels autocars. 

Aparcament de socis  

De la rotonda del “cul-de-sac” i el passeig 

surten els accessos a l’espai d’aparcament. 

Aquest està organitzat sobre el paviment 

permeable actual mitjançant tanques vege- 

tals i arbrat de creixement ràpid. El nombre 

de places disponibles és de 260, incloses 

places per  discapacitats,  vehicles  especials 

i per la carrega de vehicles elèctrics; totes 

aquestes places estan situades en la prime- 

ra filera d’aparcament en una posició més 

central respecte a les zones esportives. I 

 
 

NO ÉS NOMÉS 
UN PARKING 

L 
’Atlètic iniciarà una de les principals 

obres del Pla Estratègic, que no no- 

més és necessària per a la millora de 

la comoditat dels socis i el control d’ac- 

cessos, sinó que esdevindrà una actuació 

emblemàtica d’urbanització del Club amb 

la prolongació de l’eix vertebrador de les 

instal·lacions. 
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