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1. Denominació del projecte 
 

 

Instal·lació d’una pista multiesportiva a la Plaça del Milcentenari 
 

El projecte presentat consisteix en la instal·lació d’una pista multiesportiva a la Plaça del Milcentenari que 

permeti avançar en un ús més social d’aquesta plaça. 

 

Amb aquesta actuació es pretén crear una petita zona de lleure esportiu al centre de la ciutat tot combinant 

l’absència d’espais esportius i de lleure que hi ha en aquesta zona amb l’existència d’un gran espai que, en 

aquests moments, té mot poc ús social. 

 
 

 

2. Justificació de la proposta 
 

 

La plaça del Milcentenari: un gran espai d’aparcament al centre de 

la ciutat 
 

La plaça del Milcentenari és un gran espai ubicat al centre històric de la ciutat que, pràcticament, només té 

funcions d’aparcament.  

 

En aquests moments, la plaça del Milcentenari acull tres modalitats d’aparcament: 

 

• Zona blava, en la part situada fora del que era l’antic claustre 

• Zona verda, a la part central de la plaça, entre l’Alberg de Joventut  i el CAE i el Casal-Ot, destinada 

exclusivament als residents 

• Zona d’aparcament lliure les nits de caps de setmana, situada a la zona més propera a la muralla i 

Plaça Europa. 

 

Històricament no sempre ha estat així. Amb la construcció de l’alberg i la reforma de la plaça, l’any 1990, es va 

crear una gran zona enquitranada en un espai que inicialment estava considerat com a zona verda. Això va fer 

que de seguida s’omplís de cotxes, atesa la centralitat de la plaça. De totes maneres la utilització de la plaça 

com a aparcament era majoritàriament diürna, quedant pràcticament buida de cotxes a la nit pels temors 

existents, en aquelles èpoques, als robatoris i actes vandàlics que es duien a terme als vehicles de la plaça. 

 

La progressiva desaparició d’altres espais d’aparcament gratuïts del centre de la ciutat –davant cinema 

Atlàntida, quatre cantons...) va convertir la plaça en un espai d’aparcament molt desitjat, sobreutilitzat, sense 

cap tipus d’ordre ni distribució estable i amb molt poques rotacions. 

 

La conversió a zona blava a la plaça -cap el 2010- va comportar la pràctica desaparició de cotxes de la plaça i 

no ha estat fins que aquesta s’ha reestructurat amb l’actual zona verda, que no s’ha recuperat el nombre de 

vehicles que la utilitzen. 

 

 

Un espai que ha tingut i pot tenir altres usos 
 

Al llarg dels anys, aquest ús com aparcament s’ha pogut combinar amb altres usos més socials i lúdics. Fent 
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una relació ràpida podem destacar: 

 

• Durant la transició, i encara amb les edificacions de la caserna, l’espai central de la plaça acollia els 

concerts i balls de la Festa Major de Manresa. Aquest ús es va mantenir fins ben entrats els anys 90 . Un 

desafortunat incident i unes majors exigències en matèria de seguretat d’actes multitudinaris en espais 

públics va desaconsellar-ne aquesta ubicació i els concerts varen passar a fer-se en altres emplaçaments 

(Plaça Sant Domènec, Els Dolors...) 

 

• Uns anys més tard la plaça va acollir un parc d’educació viària impulsat per la Policia Local. Durant força 

matins, escolars de Manresa omplien la plaça fent les seves pràctiques –en bicicleta o car- per un circuit 

urbà senyalitzat al terra de la plaça del qual encara se’n poden veure restes de pintiura.  

 

• La Fira Mediterrània d’espectacles d’arrel tradicional també va fixar-se en l’amplitud de la plaça per 

instal·lar-hi, durant alguns anys, una de les carpes del Festival. L’avançament de les dates de celebració 

de la fira l’any 2014 va comportar un replantejament dels espais artístics i de les infraestructures 

necessàries, desapareixent la carpa de la plaça del Milcentenari i la programació d’activitats a la plaça. 

 

• I finalment cal fer esment a la Fira de l’Aixada, l’únic esdeveniment que ha consolidat la Plaça del 

Milcentenari com un espai estable d’activitats, amb escenari d’actuacions, demostracions de cetreria, 

bar, etc...  

 

Per la seva banda, des del CAE també s’ha treballat perquè no es tanqui definitivament l’opció que la plaça 

pugui tenir altres usos diferents al d’aparcament. 

 

• Des de l’any 1994 al 2001, el CAE va impulsar l’organització del Milcentenari Park, una proposta de lleure 

infantil, que des de la finalització de la Festa Major de Manresa fins l’11 de setembre, oferia cada tarda a 

la plaça del Milcentenari una àmplia oferta d’activitats: jocs, tallers, gimcanes, etc... Aquesta activitat 

formava part de la programació d’estiu l’Estiu a Sac, impulsada des de l’Ajuntament de Manresa amb la 

gestió del CAE. El replantejament del Milcentenari Park va donar peu a l’aparició, l’any 2003, de l’actual 

Setmana de Jocs al Carrer. 

 

 

• Des de l’any 2010 el CAE impulsa i organitza entre 1 i 2 matinals esportives anuals a la Plaça del 

Milcentenari. Aquestes matinals s’adreçen a grups, entitats i col·lectius juvenils i es fan un diumenge al 

matí. Els esports a partir dels quals s’han organitzats han estat:  vòlei, tamborí, matar conills, etc. 
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Una plaça amb unes condicions peculiars 
 

Algunes de les característiques principals de la plaça, i que cal tenir en compte a l’hora de plantejar-hi 

qualsevol actuació, són: 

 

• Ubicació. La plaça es troba situada dalt d’un turó. Per accedir-hi sempre cal pujar, vinguis d’on vinguis, un 

fet que suposa un element dissuasiu. A més a més, els accessos no són gens fàcils. Dels 4 accessos 

possibles a la plaça, 3 d’ells contenen escales (des de la plaça del Puigmercadal, des de la plaça Europa i 

des del carrer del Pedregar). El quart accés (des de la plaça del Carme) té un pendent molt pronunciat. 

Aquests accessos no afavoreixen l’arribada de persones amb mobilitat reduïda, persones amb cotxets de 

nens petits, nens petits que ja caminen,... A més a més, l’accés des de la plaça del Puigmercadal no és un 

accés agradable, ja sigui per la brutícia o per la possible presència de joves consumint begudes 

alcohòliques o substàncies addictives. 

 

• Amplitud. La plaça té força amplitud, amb algunes zones que en aquests moments són molt poc o 

totalment desaprofitades.  

 

• Mínima circulació de vehicles: exclusivament la derivada dels cotxes que hi aparquen. 

 

• Presència d’entitats i equipaments vinculats als infants i joves: el CAE, el Casal-Ot i l’Alberg de Joventut 

són les entitats que hi ha a la plaça. Aquest és un fet que aconsellaria una possible especialització de al 

plaça envers el col·lectiu juvenil. 

 

• Plaça desangelada. Amb terra de quitrà, sense cap tipus de mobiliari urbà –bancs, font...-. Amb poca 

il·luminació i mínima circulació de persones. No és una plaça que convidi a anar-hi i, encara menys, a 

quedar-s’hi. 
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Manca d’espais de lleure per a adolescents i joves al centre de la 

ciutat 
 

L’existència d’aquest gran espai que és la plaça del Milcentenari contrasta amb la pràctica inexistència 

d’espais de lleure per a adolescents i joves al centre de la ciutat. Més enllà de disposar d’espais on poder-se 

trobar, parlar... el col·lectiu preadolescent i adolescent reclama espais per a algunes activitats que li són més 

motivadores: esport informal, skate, ... 

 

Malauradament, al centre de la ciutat no hi ha espais on preadolescents, adolescents i joves puguin canalitzar 

d’una manera correcta la pràctica d’aquestes activitats. El Congost, el Pujolet o la pista esportiva de les 

vivendes Pirelli són les tres grans opcions, però queden més allunyades del centre de la ciutat. 

 

Aquesta no correspondència entre els interessos d’adolescents i joves i la disponibilitat d’espais sovint deriva 

en situacions que poden  esdevenir conflictives: la pràctica d’skate a Sant Domènec, els minipartidets de 

futbol a places o parcs,  etc. 

 

La ubicació de la nostra entitat a la mateixa Plaça del Milcentenari, ens permet tenir un contacte directe amb 

el seu dia a dia i, en determinades ocasions, hem pogut constatar l’existència de grups d’adolescents que 

utilitzen els espais disponibles a la plaça per poder dur a terme la seva pràctica de lleure esportiva -futbol, 

bàdminton...- en unes condicions força precàries. 

 

 

 

 

A partir d’aquesta diagnosi, des del CAE es planteja la possibilitat de combinar aquestes dues realitats, tot 

plantejant una actuació a la plaça del Milcentenari que ajudi a minimitzar aquesta manca d’espais amb un ús 

de lleure esportiu: la construcció d’una pista multiesportiva. 

 

 

Dos elements de valor afegit 
 

Al marge de compaginar aquestes dues realitats descrites anteriorment, la proposta presentada aporta dos 

elements addicionals de valor: 

 

• Es manté bona part de la polivalència de la plaça, ja que l’existència de la pista multiesportiva és 

altament compatible amb el manteniment de la zona verda d’aparcament al centre de plaça i, 



 

  Pressupost participatiu Manresa 2017  

puntualment,  amb la utilització de la resta de la plaça amb les altres activitats lúdiques o festives que fins 

ara s’hi venen programant –Fira de l’Aixada i matinals esportives del CAE-. 

 

• Aquesta actuació té un caràcter experimental, perquè permetrà veure quina és l’acceptació que té 

aquest nou ús de la plaça i donarà arguments de pes a l’Ajuntament i als altres agents, de cara a valorar 

una possible futura transformació de la totalitat de la plaça en un espai de lleure i oci. 

  

 

 

 

3. Descripció de la proposta 
 

 

Una pista multiesportiva a la plaça del Milcentenari 
 
La proposta que es presenta consisteix en crear una petita zona esportiva al centre de la ciutat tot, combinant 

l’existència d’una gran plaça amb l’absència important d’espais esportius i de lleure per a infants, adolescents 

i joves al centre de la ciutat. 

 

El detall de la proposta és la instal·lació d’una pista multiesportiva que permet la pràctica de diversos esports: 

fútbol, bàsquet i vòlei, etc... Aquesta pista té unes dimensions de 20 x 10 mts i s’ubicarà a l’espai reservat com 

a aparcament per a les nits dels caps de setmana, a la zona de la plaça situada per sobre de la Muralla del 

Carme i de la plaça Europa. 

 

En el nostre cas, hem optat per una pista multiesportiva de l’empresa Benito Urban, una empresa fabricant i 

distribuïdora de material i mobiliari urbà, parcs infantils i instal·lacions esportives. Aquesta empresa té la seva 

seu logística a Sallent. 

 

Les característiques tècniques de la pista escollida són: 

 

• Pista de 20mts de llargada per 10 mts d’amplada 

• Envoltada d’una tanca perimetral galvanitzada d’1 mt d’alçada excepte al darrera de les porteries i al 
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lateral que dóna sobre la Muralla del Carme i de la plaça Europa, que serà de 3 mts d’alçada. 

• Porteries antivandàliques de futbol de 3 x 2mts amb xarxa metàl·lica 

• Taulers de bàsquet antivandàlics, amb cercles massissos i xarxa metàl·lica 

• Paviment de gespa de 12 mm de poliuretà 

• Accés a la pista pel darrera de les porteries 

• Protecció dels cargols amb taps de plàstic i instal·lació de cargols cecs. 

 

D’acord amb els requeriments tècnics de Benito Urban, aquesta pista s’ha d’assentar sobre una solera de 

formigó armat de 20 cms de gruix feta sobre l’actual paviment asfàltic. 

 

També és previst complementar l’actual sistema d’enllumenat de la plaça amb la instal·lació de dos punts de 

llum de reforç que permeti la utilització de la pista en horari tarda-vespre durant el període tardor-hivern. 

 

S’adjunta un plànol amb la ubicació de la pista. 

 

 

El compromís del CAE amb aquesta instal·lació 
 

En el cas que aquest projecte es materialitzi, des del CAE s’assumeix el compromís d’”apadrinar” aquesta pista 

durant el primer any. Aquest apadrinament inclou: 

 

• La difusió de l’existència d’aquesta instal·lació entre els adolescents i joves a través del Servei 

d’Informació Juvenil de Manresa, servei municipal que gestiona i dinamitza el CAE. A través de les 

activitats d’informació setmanals als centres d’ensenyament secundari i universitari de la ciutat, es 

difondrà la existència de la instal·lació i se’n promourà la seva utilització. 

 

• Dinamització de l’espai a partir de l’organització d’activitats, tornejos, entrenaments, partides, etc. Des 

del CAE es treballarà per incorporar una persona que pugui dur a terme aquestes activitats de 

dinamització de la instal·lació. Per incorporar aquesta persona s’utilitzaran diversos canals: 

 

• Programes que comptin amb suport econòmic d’alguna administració i que permetin obtenir el 

finançament necessari per a assumir els costos laborals d’aquesta persona 

• Jove procedent del Servei Voluntari Europeu 

• ... 

 

• Incorporació de la instal·lació i la plaça del Milcentenari a aquelles activitats que habitualment programa 

el CAE: 

 

• Setmana de Jocs al Carrer 

• Manresa Express 

 
 
 

 

4. Beneficiaris/destinataris 
 

 

Considerem que la pista multiesportiva ofereix una gran polivalència pel que fa al públic que se’n pot veure 

beneficiat. 

 

Pel que fa a l’edat 
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L’edat no ha de ser un element limitador per a la utilització de la pista. Se’n poden veure beneficiats/ades: 

 

• Nens i nenes. Segurament en activitats familiars o en altres activitats acompanyats per una persona 

adulta 

• Nois i noies i preadolescents. A partir dels 11-12 anys, de manera autònoma o amb l’acompanyament 

d’alguna persona adulta. 

• Adolescents, joves i adults 

• Gent gran. En activitats grupals, segurament en horaris de matí. 

 

 

 

Pel que fa a la pràctica individual o grupal 

 

La configuració de la pista permet la seva utilització de manera individual –persones fent uns llançaments a 

cistella, uns xuts a porteria, etc...- com en grup –fent partidets, campionats, etc- A més a més, les activitats 

que s’hi desenvolupen no són tancades i permeten la incorporació de noves persones en qualsevol moment: 

jugadors que s’incorporen a un partidet, etc. 

 

 

Utilització lliure o organitzada 

 

El fet de tractar-se d’una instal·lació oberta, situada a l’aire lliure, permet la seva utilització de manera lliure i 

espontània. Les persones que vulguin poden accedir lliurement a la instal·lació i utilitzar-la o, com hem dit 

anteriorment, sumar-se a les persones que ja hi pugui haver.  

 

Tot i així, es poden establir uns horaris i/o calendaris d’utilització per a determinats col·lectius propers a la 

plaça i que se’n podrien veure beneficats directament: 

 

• Casal-Ot. Centre Obert infantil situat a la plaça del Milcentenari i que actualment disposa d’un mínim 

espai exterior on poder fer activitats a l’aire lliure. Podria derivar cap a la pista algunes de les seves 

activitats habituals. 

 

• Joves Nucli Antic. Projecte de Creu Roja que treballa amb joves amb majors dificultats 

socioeconòmiques. Ubicats al pati de l’escola d’arts, podria incorporar aquest espai en les seves 

activitats. 

 

• Casal de Joves la Kampana. Equipament juvenil situat a la Plaça Icària. Desenvolupa algunes activitats 

a l’exterior del centre, en una plaça amb moltes limitacions. L’existència d’aquest espai els 

beneficiaria enormement, ja que permetria ampliar considerablement el ventall d’activitats a 

programar. 

 

• Cursos de Monitors/es del CAE. El CAE desenvolupa alguns cursos de monitor/a d’activitats de lleure 

als seus locals situats a la Plaça del Milcentenari. L’existència d’aquest espai permetria poder acollir 

algunes de les sessions d’aquests cursos: jocs a l’aire lliure, jocs esportius, etc. 

 

• Associació de Veïns del Barri Antic. L’associació de Veïns del Barri Antic té els seus locals a les escales 

que van de la Plaça Puigmercadal a la Plaça Europa. L’existència d’aquest espai els obriria la 

possibilitat a promoure activitats de caire esportiu a l’aire lliure adreçades a persones adultes com 

ara manteniment o condicionament físic, tai-txi, etc. 

 
Segurament que la instal·lació de la pista multiesportiva pot generar sinèrgies amb altres agents no previstos. 

Per exemple: 
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• Rios Running. Comerç de material esportiu situat al carrer del Born i al carrer de la Canal i que 

aglutina persones que habitualment surten a córrer. La pista multiesportiva pot convertir-se en un 

punt de trobada i d’escalfament inicial o d’estiraments al finalitzar la cursa. 

 

 

 

 
 

5. Pressupost desglossat 
 

 

Pista multiesportiva 

 

• Pista de 20mts de llargada per 10 mts d’amplada 

• Envoltada d’una tanca perimetral galvanitzada d’1 mt d’alçada excepte al darrera de les porteries i al 

lateral que dóna sobre la Muralla del Carme i de la plaça Europa, que serà de 3 mts d’alçada. 

• Porteries antivandàliques de futbol de 3 x 2mts amb xarxa metàl·lica 

• Taulers de bàsquet antivandàlics, amb cercles massissos i xarxa metàl·lica 

• Paviment de gespa de 12 mm de poliuretà 

• Accés a la pista pel darrera de les porteries 

• Protecció dels cargols amb taps de plàstic i instal·lació de cargols cecs. 

 

Import: 24.208,00 € + 5.083,68 € (21% IVA) = 29.291,68 € 

 

 

 

 

Obra civil 

 

Solera de formigó armat de 20 cms de gruix amb armadura perimetral feta sobre l’actual paviment asfàltic, 

amb encofrat de fusta dels cantells laterals per quedar vist. 

 

Import: 10.1710,00 € + 2.135,91 € (21% IVA) = 12.306,91 € 

 

 

 

 

Enllumenat de reforç 

 

Instal·lació de dos punts de llum de reforç, amb execució de rases per canalitzacions i reomplert, bàcul i focus. 

 

Import: 3.960,22 € + 831,65 € (21% IVA) = 4.791,87 € 

 

 

Import total de l’actuació: 46.390,46 € (IVA Inclòs) 

 

 

 

 
 

6. Cost de manteniment i costos indirectes posteriors a considerar 
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El cost de manteniment de la instal·lació és mínim. 

 

Benito Urban estableix el següent pla de manteniment: 

 

• Setmanalment: comprovar de forma visual l'estat general del joc, assegurant que no hi hagi trencaments 

o desperfectes perillosos per als usuaris. 

 

• Mensualment: assegurar que l'estabilitat estructural del joc sigui la mateixa del primer dia i verificar 

l'estat de tota la cargols i les seves proteccions. 

 

• Anualment: verificar l'absència de corrosió en les parts metàl·liques. Comprovar totes les cimentacions 

 

 

Si es volen evitar despeses de manteniment o reparacions derivades del paviment de gespa, es pot instal·lar la 

pista sense aquest paviment. En aquest cas caldria recalcular el cost de la instal·lació eliminant el cost 

paviment de gespa i incorporant el cost derivat d’efectuar un tractament superficial de la solera de formigó 

adequat per a la pràctica esportiva. Aquesta opció com porta un menor impacte visual de la instal·lació, però 

a canvi permet ampliar l’abast de les activitats a realitzar a la pista incorporant activitats amb patins: 

patinatge, hoquei, etc. 

 

 
 

 
 
 

DADES DE CONTACTE 
 
Nom i Cognoms (persona responsable): Nasi Muncunill Roca 

 

Entitat: CAE, formació i serveis socioculturals 

 

Adreça: Plaça Milcentenari s/n, 08241 Manresa 

 

Telèfon: 93 872 57 89 

 

Correu electrònic: nasi@cae.cat 

 

Signatura: 

 

 

Manresa, 31 de gener de 2017 

 

 
 
Les entitats que durant el procés d’elaboració de les propostes els sorgeixin dubtes i/o 
necessitin aclariments tenen a la seva disposició el suport tècnic municipal trucant al 
departament de participació ciutadana (938782470) o per correu electrònic a 
participacio@ajmanresa.cat 
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4 ENTRÉE

4 ENTRANCE
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Tramex
JMD2010TPV

Variantes  I  Variantes  I  Alternatives 

JMD2010MPV

- mm 6 -14
+12

Colores disponibles césped:  / Colores disponibles césped:  / 

Colores disponibles césped: 
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Caracteristicas:

Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

 
EUROPE: France +33 0 468 210 992  Portugal +35 1 308 802 832  Italy +39 02 89 877 711  Romania +40 318 110 991  Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76 

ASIA China +86 1 063 705 530

AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369  

Juego al aire libre Multiusos para la práctica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano, hockey…

Estructura metálica formada por barrotes horizontales 100x20x2 y verticales de 80x80x2, valla en Tramex compuesta 

por módulos. Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados Celsius en horno. Los laterales están 

a 1m y los fondos a 3m.

Porterías anti vandálicas de 3x2, con perfilerías de 80x80 y 40x80mm en los marcos y de 16x16, con travesaños de 

45x45 en los fondos, dejando una luz de 60x12mm aprox.

Por encima de las porterías se instalarán tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y redes armadas.

Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 1 cm de espesor ancladas a solera mediante tornillería expan-

siva tipo “hilti”.

Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.

Color cierre: Verde o a elegir por el cliente.

Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

Todo ello se deberá ejecutar sobre una zapata perimetral de hormigón armado ha-250cm con columnas a modo de 

atado de D=10mm con estribos de D=8mm, de dimensión mínima 40 cm ancho x20cm espesor en todo el perímetro 

salvo en porterías, donde se deberá hacer un área de ampliación.

Césped 12 mm verde.

Tipo de producción: Tufting en línea

Composición: 100% Polipropileno (PP)

Estructura: Hilo recto FIBRILADO Peso de hilo: 6600 Dtex +/- 15%

Color del hilo: Verde Galga 3/16

Peso del hilo: 898 g/m² +/- 15%

Altura del hilo: 12mm +/-5%

Número de puntadas /dm 17 dm

Número de puntadas /m² 35700 punt/m²

Soporte de base o Backing: Polipropileno

Peso: 137 g/m² +/- 5%

Peso de recubrimiento: 500 g/m² +/- 20%

Composición del recubrimiento: Poliuretano (Pu)

Permeabilidad: 4500 mm/h

Plan de mantenimiento

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para 

los usuarios.

Mensualmente: asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día y vericcar el estado de toda la tornillería y 

sus protecciones. 

Anualmente: vericcar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones


