
 

 

FULL INFORMATIU SOBRE EL  CANODROM I  
LES PISTES DE TENNIS 

Publicat per la Taula de Treball d’Entitats  
 

Com sabeu, el nostre barri té una mancança de serveis públics, equipaments i també de zona 
verda. El tancament del canòdrom durant l’any 2006 i la imminent expropiació del terreny de les 
pistes de tennis, ha obert la possibilitat en el nostre barri de cobrir aquestes mancances.  
 
Per aquest motiu, es va constituir la Taula de Treball d’Entitats Canòdrom (maig 2006). Aquesta 
taula agrupa a totes les entitats del barri i entorn (35 en total) i treballa de forma consensuada 
amb l’objectiu de definir un projecte adient a les necessitats de tot el barri. En total 
disposem de 21.000 metres quadrats de sòl, aproximadament, per fer zona verda i equipaments. 
 
A partir de les reunions celebrades per la Taula de Treball es van definir una relació 
d’equipaments nascuts de les demandes de les entitats. El 17 d’octubre 2006 vam tenir la 
primera reunió amb a la regidora del districte per traspassar les nostres demandes i, 
posteriorment, el 27 de novembre del 2006,  vam convocar la primera assemblea veïnal 
informativa al local de l’associació de veïns.  
 
Des de les hores fins ara hem aconseguit arribar a uns acords amb el districte que recullen en la 
seva majoria les nostres peticions amb el següent repartiment: 
- zona verda: 11.000 metros quadrats de sòl 
- equipament culturals, socials i esportius: 10000 metros quadrats de sòl 
 
Els equipaments de barri i de ciutat  pactats en aquests 10000 metros són: casal de barri, escola 
bressol, pavelló esportiu, centre de dia i residència per a gent gran i un aparcament soterrani. 
Demanem també una residència per a orfes disminuïts, que l’ajuntament no ha valorat però que 
la taula no renuncia. Igualment, volem que l’edifici del canòdrom s’aprofiti per a un ús de barri.   
Queda exclosa la construció de qualsevol tipus de vivendes, que mai han format part de les 
negociacions. Fins ara només hi ha un acord en quant a usos. Vol dir, quins serveis són els que 
volem pel barri. Per tant, queda pendent definir la ubicació de cada un d’aquests equipaments. 
 
El districte va presentar a la Taula de treball  l’11 de març 2008 una proposta, que no és un 
projecte definitiu, sobre la distribució en l’espai d’aquests equipaments. Aquesta proposta es va 
traspassar als veïns en una segona assemblea veïnal feta el 7 de maig del 2008, on la taula de 
treball  va recollir les suggerències aportades pels veïns per tal de continuar negociant amb el 
districte. Aquesta proposta encara no té el vist i plau de la taula de treball. 
 
Des del seu tancament l’espai canòdrom està molt deteriorat i sense cap ús. Per aquest motiu, el 
districte inicia ara unes obres per tal de condicionar les pistes dels galgos en un espai verd. 
Tindrà diferents zones (pistes basquet, pista atletisme, circuit d’educació viària...) que tots 
gaudirem fins que no es faci un projecte definitiu. Insistim que aquesta obertura del canòdrom 
serà provisional i  les obres acabaran a l’estiu 2009 (segons previsió del districte).  
 
Per últim, ens queda dir que de la representació en la taula de totes les entitats neix un 
treball de barri amb força i serietat davant del districte. La taula actua com a interlocutora 
única amb el districte, unificant  i consensuant  criteris i demandes per al barri Congrés-
Indians. 
 
Si voleu més informació adreceu-vos a l’associació de veïns  en horari d’atenció al públic (dilluns 
i dimarts de 18 a 20 h) on trobareu plafons informatius.  
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