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Totes les opinions compten

El nou camp municipal de futbol a l’Espirall ha suposat
una millora de l’equipament esportiu i del seu entorn. El
23 de setembre de 2007 es va fer la inauguració del camp
de gespa i aquest estiu s’ha completat la urbanització de
l’entorn, amb l’obertura del nou aparcament públic.

La principal millora de l’equipament esportiu ha estat la
instal·lació de gespa artificial en el terreny de joc. També
s’ha habilitat una nova graderia per al públic, s’ha renovat
la il·luminació i s’han suprimit les barreres arquitectòniques.
L’antic accés al camp de futbol per la carretera de Guardiola
s’ha suprimit i a l’espai que ocupava l’antiga graderia s’hi
ha construït un aparcament gratuït, amb entrada pel nou
carrer de Francesc Candel i sortida pel carrer Guardiola.

El pressupost d’aquests treballs de millora, inclosos al
Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall, supera
els 1,5 milions d’euros.

VEGETACIÓ.- Per a la plantació
s’han triat espècies de la zona
amb bon desenvolupament urbà
i altres que s’adapten a les
característiques climàtiques de
l’entorn. S’hi poden veure
lledoners a la zona del carrer
Guardiola, al talús del camp de
futbol s’hi planta ginesta i
magraners i als accessos a
l’aparcament, pi pinyoner i xiprers.
Al carrer de Francesc Candel s’hi
introdueix una nova espècie de
roure, de bon creixement i
espectacular floració.

Carrer de Francesc Candel
L’Ajuntament ha donat el nom de Francesc Candel al nou carrer creat amb
la ordenació de l’entorn del camp municipal de futbol a l’Espirall. Paco Candel
(1925-2007) va néixer al País Valencià, des d'on va emigrar a Catalunya quan
era un nen de 2 anys amb els seus pares.
Escriptor i periodista, va escriure una cinquantena de llibres i nombrosos
articles i reportatges. Gran part de la seva obra està dedicada a l'onada
migratòria espanyola a la regió barcelonina de mitjans de segle XX, amb la
qual es va identificar. Sempre va dir que no era un escriptor en català, però
que se sentia molt català. No era un català de naixement, sinó de sentiments.
Coincidint amb la inauguració del carrer, el barri de l'Espirall acull també una
exposició sobre la figura de Paco Candel.

NOVA GRADERIA.- La millora del
camp de futbol ha incorporat un
seguit de nous elements, com la
graderia per al públic. Es va
eliminar l’anterior i el nou espai,
al lateral del camp ofereix millor
visibilitat, més espai i comoditat.
Altres novetats són el marcador
electrònic, la il·luminació o l’accés
exclusiu per a àrbitres i jugadors.

El de l’Espirall és el segon camp
municipal de gespa artificial

L’accés al camp és adaptat i hi ha
una nova graderia

El nou aparcament públic té
capacitat per a 52 vehicles



Una nova zona esportiva
El Pla d’Equipaments Esportius de Vilafranca preveu que a l’entorn del camp
de futbol al barri de l’Espirall s’hi habiliti la segona zona esportiva municipal
de la ciutat. L’estudi realitzat per encàrrec municipal considera que és una
zona de futur creixement i ben comunicada i la creació d’una segona zona
esportiva permetria descentralitzar la zona esportiva actual, amb la qual s’hi
comunicaria a través del parc de la muntanya de Sant Pau.

Des que l’any passat es va inaugurar el nou camp de futbol municipal de
gespa, l’ús de les instal·lacions, amb activitats a diferents nivells, ha anat en
augment i ha suposat una millora qualitativa important en la pràctica de
l’esport. Vilafranca ha millorat la seva oferta d’equipaments esportius gràcies
a la inversió realitzada a través del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de
l’Espirall, la Llei de Barris. En aquesta mateixa línia, el nou aparcament de
vehicles dóna servei als usuaris del camp de futbol i persones que visiten el
cementiri, però també al barri de l’Espirall i a Vilafranca en general, ja que
l’espai s’afegeix a les diferents zones habilitades per aquest ús a les entrades
de la ciutat.


