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?La Canonja amplia el gimnàs del
poliesportiu municipal
Aquesta obra respon a la «necessitat d'adaptar les instal·lacions esportives a la
demanda existent»

Imatge del poliesportiu de la Canonja. Foto: TarragonaDiari.cat

L'Ajuntament de la Canonja està realitzant les obres compreses en el projecte de construcció d'un
nou gimnàs al pavelló municipal. El projecte tracta de l'ampliació, en planta soterrani i en primera
planta de l'edifici del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana, per poder allotjar
magatzem i gimnàs, respectivament.
Aquesta obra «respon a la necessitat d'adaptar les instal·lacions esportives a la demanda
existent ja que, des de fa uns anys, el número d'usuaris i usuàries del gimnàs del poliesportiu s'ha
incrementat notablement». Està previst que les obres acabin abans de l'estiu.
El gimnàs se situarà sobre la terrassa del bar, que passaria a ser un porxo, el sostre del qual serà el
terra del gimnàs. Per sostenir aquest terra es construiria un pòrtic de formigó sobre el mur de
contenció que limita la planta pista i, en l'altre extrem s'aprofitaria l'estructura del poliesportiu,
muntant el nou forjat per sobre del sostre de les grades. La coberta del gimnàs formarà una corba
rebaixada que ocuparà tota la façana nord del pavelló, entre el cos dels vestidors-bar de piscina i el
dels serveis de pista. Volarà més enllà del tancament del gimnàs formant un segon porxo més
elevat sobre la terrassa del bar. La coberta serà de xapa amb aïllament i tindrà una part transparent
de tres metres, la que forma el porxo per davant del gimnàs i se separa del pavelló per formar un
canal amb coberta plana lleugera.
Aquestes actuacions estan subvencionades per la Diputació de Tarragona, en base a la
convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del Pla Especial
d'Inversions Municipals 2015. L'import de subvenció concedit a l'Ajuntament és de 93.053,00
euros.
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