Parc Ciclista del Llobregat
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Iniciades les obres del Parc Ciclista S’han iniciat les obres d’una nova instal·lació esportiva que
disposarà d’un circuit ciclista i una pista de BTT. Es construeix, de manera mancomunada entre
els municipis de Sant
Joan Despí, Esplugues i Sant Just
Desvern, al costat de la deixalleria de la Fontanta, a l’avinguda Baix Llobreg at. El nou
equipament, el segon d’aquestes característiques que es construeix a Catalunya (hi ha un de
similar a Terrassa) té un pressupost de 555.640 euros (que pagaran les tres ciutats) i la
previsió és que es posi en marxa al mes de setembre.
La instal·lació consta de dos espais esportius: el primer és un circuit asfaltat de set metres
d’amplada i un perímetre de 648 m. de longitud que incorpora un altre circuit de la mateixa
amplada però amb un perímetre de 248 m. El segon espai esportiu ocupa l’interior del circuit
asfaltat, es subdivideix en dos circuits diferenciats i està destinat a bicicleta de muntanya (BTT).
Aquest està equipat amb una terra especial per mantenir les característiques pròpies de la BTT
i a la vegada, per evitar que s’anegui quan plou. Per últim, la instal·lació disposarà d’un sistema
d’il·luminació bàsic que permeti la seva utilització durant la nit, durant els entrenaments.
El nou parc ciclista tindrà diferents usos: per practicar ciclisme de forma individual o familiar;
per a entrenaments federats, com a escola de ciclisme i, per a competicions federades o de
tipus més populars que es puguin fer a les tres ciutats que formen part del projecte.
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Posada de la primera pedra del Nou Parc Ciclista:
AC Sant Just, C.C. Esplugues i C.C. S. Joan Despi
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Inici d'obres 25 de Maig 2009
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Evolució de les obres 22 de juny 2009
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Fins al 9 de juliol 2009
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Fins al 08 d'0ctubre 2009
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Decembre 2009
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Per fi els mòduls i

el proper diumenge 6 de juny a les 11 hores INAUGURACIÓ
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