
 
 

 

 

43. Zona lúdica i esportiva de la Plana del Galet 
 
MUNICIPI 
Cornellà de Llobregat 
 
TITULAR 
Dins de l'any 2009 es podrà inaugurar el camp del Reial Club Deportiu Espanyol, en canvi per a 
les obres completes d'urbanització i infraestructures caldrà esperar a mitjan de l'any vinent. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’àmbit del centre lúdic i esportiu de la Plana del Galet abraça un àmbit de vint hectàrees situat 
al sud del barri de la Ribera de Cornellà, que limita al nord amb el carrer Sorral del Riu i amb el 
nou poliesportiu municipal de Ribera-Serrallo; a l'est, mitjançant l'avinguda del Baix Llobregat, 
amb el nucli urbà de la ciutat; al sud, amb la carretera del Prat i la rotonda d'accés a l'autovia 
del Litoral; i a l'oest, amb la franja de protecció de la ronda del Litoral. 
 
Els objectius del projecte són: 

- La implantació de les instal·lacions esportives i lúdiques vinculades al RCD Espanyol, 
que configuren bona part de la façana sud de la ciutat i que permetran generar activitat 
econòmica i de lleure. 

- La reserva necessària de zones verdes i equipaments per a la implantació d'un parc 
urbà per a ús ciutadà que emfatitzi alhora la qualitat de l'accés sud de la ciutat i les 
instal·lacions esportives previstes. 

- La creació de l'estructura viària necessària per permetre l'enllaç de la xarxa viària amb 
la ciutat i la seva continuïtat, i per garantir que la xarxa tingui prou capacitat per als 
moviments previstos, a partir dels estudis de trànsit realitzats. 

- La resolució de diverses actuacions a les xarxes d'instal·lacions, entre les quals 
destaca la construcció d'un dipòsit regulador. 

 
Actualment, l'estadi està construït en un 50% i s'han fet les obres d'urbanització corresponents 
als col·lectors i a les infraestructures generals. Dins de l'any 2009 es podrà inaugurar el camp 
del Reial Club Deportiu Espanyol, en canvi per a les obres completes d'urbanització i 
infraestructures caldrà esperar a mitjan de l'any vinent. 
 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS 

 Pressupost: 120 M € (pressupost estadi: 55 M €) 

 Àmbit: 198.300 m
2
 

 Sòl públic: 126.384 m
2
 

 Sostre edificable: 106.000 m
2
 

o Zona esportiva (estadi): 33.500 m
2
 

o Zona recreativa i esportiva: 17.500 m
2
 

o Centre comercial: 40.000 m
2
 

o Zona hotelera i d'oficines: 15.000 m
2
 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.cornellaweb.cat  
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Ricard Antoni Casademont i Altimira, gerent de Planificació i Gestió Urbanística de l’Ajuntament 
de Cornellà. 

http://www.cornellaweb.cat/

