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El present document recull la proposta de la nostra entitat per l’adequació i millora
de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir, a partir del
compromís de l’equip polític de l’Ajuntament de Rubí d’elaborar el projecte
executiu i tenir-lo enllestit al voltant de mes de maig de 2019.
Desconeixem l’abast del projecte que vol tirar endavant l’Ajuntament, per tant el
Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí presenta la següent proposta que recull els
següents eixos:
1.- Consideracions prèvies.
2.- El projecte.

1.- Consideracions prèvies
La nostra entitat va traslladar la seva activitat esportiva de les instal·lacions
municipals del carrer Alforja a les ubicades al Camí del Racó, 1-9 a finals de maig de
2015. Aquest trasllat va suposar una millora substancial de les condicions per a
realitzar la pràctica esportiva, malgrat algunes mancances i deficiències a les noves
instal·lacions que s’han anat corregint parcialment fins el dia d’avui.
Amb la proposta de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Rubí del nou POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal), la totalitat del sòl delimitat pels carrers Camí
del Racó, Albiol, Aiguafreda i avinguda Can Mir tindrà la consideració d’equipament
esportiu (Ee 22737), el que permet plantejar que aquestes instal·lacions puguin
acollir diferents modalitats esportives donat l’espai disponible, que és
aproximadament de 22.500 metres quadrats.
En aquest sentit, sempre ha estat criteri de la nostra entitat que aquestes
instal·lacions tinguin la consideració municipal no només a efectes de titularitat, si
no també d’utilitat i ús per part de diferents entitats esportives de la ciutat. Tots
som conscients de la saturació de molts equipaments esportius de Rubí i aquest
espai podria donar sortida a les necessitats de moltes entitats.
La Diputació de Barcelona, en un diagnòstic realitzat l’any 2016 sobre la necessitat
d’equipaments a la nostra ciutat (“Anàlisi i balanç de necessitats actuals
d’equipaments a la ciutat de Rubí”), indicava que actualment existeixen 5 camps de
futbol, dels quals 4 són de futbol 11 i un de futbol 7. En aquest sentit determina
literalment que “hi ha mancança de 2 camps de futbol 11”.
Pel que respecta a les pistes poliesportives, s’indica que existeixen 10 pistes i que
“hi ha mancança de 4 a 7 pistes poliesportives, tenint en compte que ja existeixen 3
en equipaments culturals i cívics”.
En relació als pavellons poliesportius, s’indica que hi han 2 pavellons i que “hi ha
mancança de 3 pavellons poliesportius”.
Acompanyem el balanç que fa Diputació de Barcelona pel que respecta als
equipaments existents i les necessitats que es detecten:
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Així mateix estableix les següents prioritats:
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2.- El projecte.
El projecte, en la seva globalitat, incorpora un seguit d’elements que configuren
l’espai amb el caràcter poliesportiu que presentem des de la nostra entitat. A
continuació s’inclou la proposta de definició dels diferents espais, que a banda del
vist i plau de l’Ajuntament pel que fa el concepte, hauran de ser ajustats o reconfigurats pels Serveis Tècnics municipals a partir de les condicions objectives.
Tanmateix, si bé la proposta és global, les diferents fases d’execució seran una
qüestió que també dependrà de la voluntat de l’Equip de Govern i les seves
previsions pressupostàries.

- Camp de futbol 11 (1)
Un dels elements principals de la reforma de la instal·lació, derivada del compromís
i la voluntat municipal, és la construcció d’un camp de futbol 11.
Abans de qualsevol consideració, cal tenir presents els criteris del NIDE 2017 (a
partir de la normativa del CSD -Consejo Superior de Deportes– i la RFEF –Real
Federación Española de Futbol-) pel que fa les mides reglamentàries i les
característiques tècniques a tenir en consideració, i que son les següents:
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Per a competicions locals i regionals:
- Grandària del camp: mínim 90 x 50 metres, i recomanat 100 x 60 metres.
- Bandes exteriors de seguretat: banda 1,50 metres i meta 2,50 metres, que seran
del mateix material que la superfície del camp.
- Banquetes: com a mínim han d’estar situades a 2,50 metres de la línia de banda.
A partir d’aquestes dades, els Serveis Tècnics municipals poden treballar una
proposta d’ubicació tenint en compte les dimensions i l’orografia del terreny.

- Pistes de pàdel (2)
Insistint en el caràcter poliesportiu que creiem que haurien de tenir les
instal·lacions, la demanda existent per jugar al pàdel i l’existència d’inversors que
assumirien el cost, i donades les característiques dels espais pel que respecta als
marges i accessos oberts que marca la Federación Española de Pádel és
perfectament viable la instal·lació d’un número determinat de pistes.
La nostra entitat ha sondejat alguns operadors que podrien estar interessats en la
inversió i la construcció de les pistes. Consideren que seria molt factible la
instal·lació de 6 pistes professionals de darrera generació, i que una de les pistes es
podria substituir per una pista individual, ja que cada dia existeix més demanda i
només hi ha una d’aquest tipus a Rubí i dos a la comarca.
La proposta que realitzen, en cas de valoració positiva per part dels Serveis Tècnics
i l’àmbit polític, tindria una vessant administrativa que hauria de resoldre
l’Ajuntament pel que respecta a la concessió, l’ús, el termini i les derivacions
econòmiques corresponents, qüestions alienes a la nostra entitat.

- Poliesportiu (3)
Altre dels elements que posem en consideració de l’Ajuntament, si be no existeix
cap compromís en ferm però que respon a la visió global que volem aportar, és la
adequació del camp de futbol sala. Aquest espai té una baixa utilització (només
entrenen els equips de diversitat funcional i els “Raions” -grup de nens i nenes de
dos anys i mig- del CEF Can Mir, dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 hores).
L’activitat esportiva que puguin desenvolupar amb seguretat aquests equips està
subjecta sempre a les condicions meteorològiques, i en cas d’adversitat, han de
canviar d’ubicació o s’han d’anul·lar els entrenaments.
Aquest espai, resolent algunes mancances com la cobertura, el tancament i el terra,
podria tenir un ús més intensiu i podria acollir algunes entitats que avui estan fent
servir els poliesportius de La Llana o Can Roses.
Concretament, tenim a la urbanització una d’elles, l’equip de futbol sala Associació
Esportiva Castellnou, que actualment competeix a la categoria de 2na. Catalana, i
ha d’entrenar un dia a cadascun dels poliesportius de la ciutat, a partir de les 22.00
hores, i jugar els seus partits com a local a La Llana.
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Per aquestes raons, i que es poguessin incorporar a mig termini altres disciplines
esportives, considerem que caldria valorar la millora d’aquest espai i l’oportunitat
de realitzar-la amb el conjunt de millores a la ZEM Can Mir.

- Zona de recepció (4)
L’espai que actualment ocupa el local, proposem que sigui la zona de recepció i
atenció als usuaris pel control i l’accés a les instal·lacions (futbol 11, pàdel i
poliesportiu) i de les entitats que puguin tenir la seva seu al ZEM Can Mir.

- Zona de serveis (5)
Cadascun dels mòduls de l’espai que actualment ocupen els vestuaris, lavabos i
serveis, es podrien reconvertir de la següent manera:
• 1 despatx comú per a les entitat (actual vestuari número 4).
• 3 vestuaris (actuals vestuaris 1, 2 i 3 per usuaris del pavelló).
• 2 lavabos (mantenir els espais actuals).
• 1 safareig (mantenir l’espai actual).
• 1 infermeria i primers auxilis (mantenir l’espai fins la ubicació definitiva).
• 1 lavabo per a persones amb mobilitat reduïda (mantenir l’espai actual).
• 1 espai material de manteniment i conservació.
• 1 sala de calderes (mantenir l’espai actual).
En qualsevol cas, caldria l’adequació d’aquests espais pel que fa els revestiments
interiors (actualment son de blocs de formigó), la pavimentació del terra i la
instal·lació de radiadors (la caldera actual ja compta amb una derivació per fer-ho
possible).
Properament, l’entitat farà tasques d’adequació del frontal i dels accessos de la
zona de serveis i la superfície exterior.
L’adequació del frontal consistirà en el decapat de la pintura (ja que al seu moment
es va fer amb pintura de forja sense l’aplicació de cap tipus d’imprimació, el que ha
suposat l’escantell de la pintura, a banda de la impossibilitat de fer la neteja
d’aquest tipus de superfície). La combinació de colors que han de definir la façana
comptarà amb la col·laboració d’un interiorista i seran sotmesos al vist i plau de
l’Ajuntament.
Així mateix, en paral·lel, es canviaran les manilles de les portes per poms, i
s’instal·laran molls tanca portes als lavabos i els actuals vestuaris 1, 2, 3 i 4, el que
suposarà la fi dels desperfectes per ús de les manilles i el tancament automàtic de
les portes per preservar la intimitat dels jugadors i jugadores.

- Espai polivalent (6)
Una vegada finalitzats els treballs realitzats per l’Ajuntament per impedir el
despreniment de terres del perímetre, amb la construcció de un mur de contenció i
les tasques de jardineria imminents que estan previstes, volem iniciar a curt termini
la construcció d’un espai polivalent.
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El passat 10 d’octubre de 2018, coincidint amb la inauguració i establiment de la seu
al ZEM Can Mir de la Penya Espanyolista Rubí blanc i blau, l’alcaldessa es va
comprometre a tirar endavant aquest projecte sempre que des del CEF Can Mir
féssim una proposta que hauria de ser validada pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament. La realització d’aquest mòdul seria realitzada per voluntaris del Club
que compten amb empreses de construcció i d’electricitat, aportant els materials
l’Ajuntament i sota la supervisió del mateix.
La finalitat d’aquest espai, que respon a necessitats no només del nostre Club sinó
de la pròpia instal·lació, tindria el següent ús de caràcter polivalent:
• Aula educativa.
• Sala de reunions, disponible per a les entitats ubicades a les instal·lacions i
aquelles que ho sol·licitin.
• Sala de conferències.
• Espai d’atenció als usuaris, fins que no es disposi de la zona de recepció
definitiva.
• Espai per emmagatzemar el material esportiu, fins que no es disposi de
l’espai definitiu sota la grada.
La construcció d’aquest espai implicaria la retirada del contenidor que realitza les
funcions de magatzem de material esportiu i del mòdul que fa les funcions de
despatx, que es troba en situació de precarietat i manca d’ús.
El projecte que sotmetem al vist i plau de l’Ajuntament i que incorporem com
document adjunt és el següent:

- Graderies (7)
Aquest element, a banda de la funció concreta, i tenint en compte el desnivell del
terreny que delimita el camp de futbol 11 de la resta del terreny, resoldria
l’apantallament i la contenció de les terres que s’hauria de fer.

7

A l’interior d’aquesta estructura de la graderia, es podrien situar els següents
serveis comuns:
• 4 vestuaris pels equips en joc, amb lavabo.
• 1 vestuari pels àrbitres, amb dutxes i espai per elaborar les actes.
• 1 vestuari auxiliar, en cas que hi hagin jugadores.
• 1 oficina d’administració.
• 1 zona de gimnàs i fisioteràpia.
• 3 lavabos públics, un d’ells per a persones amb mobilitat reduïda.
• 1 espai per emmagatzemar el material esportiu.
• 1 espai de infermeria i primers auxilis.

- Zona de restauració i terrassa (8)
A la part superior de la graderia, proposem la construcció d’un espai destinat a la
restauració amb una terrassa adjacent, que faria visible tant l’espai de futbol 11 com
les pistes de pàdel.
L’ús intensiu de les instal·lacions, tenint en compte l’activitat derivada del futbol, el
pàdel i l’ús ciutadà durant set dies a la setmana, i de matí a vespre, faria viable i
autosuficient aquest servei. L’adjudicació de la seva gestió s’hauria de fer
mitjançant concessió per part de l’Ajuntament.

- Rocòdrom i zona de pícnic (9)
Proposem la reconversió de l’actual zona de pícnic, en desús i degradada, en un
espai que a més de mantenir aquest espai, pugui acollir un rocòdrom aprofitant la
verticalitat de les parets de l’espai.

- Zona d’esbarjo (10)
Aquesta zona seria un espai accessible per part dels veïns i comptaria amb els
següents elements, tant de caràcter esportiu com de lleure:
• 2 camps de petanca.
• 1 zona de ping-pong.
• 1 zona d’aparells de gimnàstica per a gent gran.
• 1 parc infantil.
• Mobiliari urbà i elements de jardineria.

- Aparcament (11)
Construcció d’un aparcament per absorbir el número d’usuaris previsible, ja que els
carrers Camí del Racó i Albiol ja tenen una important ocupació actualment quan es
produeixen esdeveniments.
Els accessos a l’aparcament i als diferents espais de la instal·lació restaran pendents
de definició per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
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