
PLA DIRECTOR

UN PROJECTE PARTICIPATIU: El Pla Director del 
PARC ESPORTIU MUNICIPAL D’ALBUIXECH té 
com a objectiu l’ordenació d’una dotació cultural i 
esportiva del municipi, amb una superfície total de 
35.000m2. 
Després d’una anàlisi prèvia i a partir de la 
participació de la població, els tècnics i la corporació 
municipal, hem elaborat un document que servirà 
com a FULL DE RUTA per a les futures actuacions 
que faran realitat un complex en el qual practicar 
activitats esportives, realitzar activitats culturals i 
gaudir d’un espai públic de referència.
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DESENVOLUPAMENT PER FASES

OBJECTIUS

1.- DIFERENCIACIÓ D’ÚS EDUCATIU I ESPORTIU: 
Ja tenim els terrenys per a la construcció del nou 
col·legi i s’està redactant el projecte. Això permetrà 
per fi a Albuixech tindre un espai esportiu separat 
de l’espai educatiu.

2.- UN PLA PER Al PRESENT I EL FUTUR: És 
necessari planificar la parcel·la esportiva de 
manera conjunta i coherent, no mitjançant 
actuacions aïllades inconnexes, perquè el tot siga 
molt major que la suma de les parts. Un parc 
esportiu en el qual fer esport, però també en el qual 
poder estar, passejar i disposar d’oportunitats d’ús 
per a totes les edats. Un parc amb instal·lacions 
esportives però ordenat amb coherència, amb 
arbratge, mobiliari i espais rics i confortables en 
els quals conviure.

3.- MAJOR OFERTA ESPORTIVA I MILLORS 
INSTAL·LACIONS: Un parc esportiu en el qual es 
puguen continuar desenvolupant les activitats 
esportives actuals en millors condicions, però a 
més es puguen practicar altres disciplines per a 
totes les edats: futbol, pilota valenciana, frontó, 
bàsquet, futbito, running, pàdel, tennis, taekwondo, 
boxa, dansa, ioga, pilates, teqball, pin posa, voleibol, 
cal·listènia, escalada, exercici biosaludable, skate…

4.- UN COMPLEX AMB ESPAIS MÉS BEN 
APROFITATS: Nova Casa Jove, espais per a les 
associacions, pavelló esportiu, nova piscina familiar 
amb solàrium, àrea de pic-nic, bar-restaurant, 
zona de jocs, places i passejos amb una estructura 
arbòria que millora el paisatge i el fa més atractiu 
i confortable, oferint zones d’ombra per tota la 
instal·lació.

Zona piscina familiar 
mateix grandària

més funcional

Circuit  saludable 
envelliment actiu

Circuit runner perimetral 
750m

Pista poliesportiva 
futbol sala, bàsquet

Pabelló esportiu 
gimnàs, taekwondo, boxa…



agora

zona pic nic

zona piscina

bar-restaurante

jocs infantils

rocòdrom

espai Jove

futbol

pump track-skate

carril runner

ioga

casa de la cultura

tenis 

padel

pabelló esportiu

pista poliesportiva

pista voleibol

petanca

ping pong

cal·listènia

circuit
biosaludable

trinquet

frontó

ESPAIS D´AIGUA

ZONES VERDES

ACTIVITATS ESPAI PUBLIC
ESPAIS POLIVALENTS

DOTACIONS
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