
INAUGURACIÓ
COMPLEX
ESPORTIU
DEL TENES

DIUMENGE
24 FEBRER 2019
12.30 h

PROGRAMA

Jornada Cloenda de la Lliga Comarcal 
de Cros

09.30 h 
Cursa Open masculí i femení
(sènior, any 2000 i anteriors)

10.00 h 
Inici de la resta de curses de juvenil fins a 
minis (2001- 2015)

10.30 h 
Lliurament de medalles de la 
Cursa Open masculí i femení

Inauguració del Complex 
Esportiu del Tenes

12.30 h  

Acte d’inauguració de les obres de les 
pistes municipals d’atletisme

Lliurament de medalles als tres 
primers classificats de cada categoria 
de la cloenda de la Lliga Comarcal de 
Cros

Jornada de portes obertes

Vermut popular
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Parets del Vallès

El Complex esportiu del Tenes, amb la seva trans-
formació i ampliació, esdevé un espai de referència 
en l’àmbit de la pràctica esportiva. 

El disseny d’aquest projecte ha sabut conjugar 
perfectament l’equilibri i la integració de l’entorn 
paisatgístic i l’equipament municipal. Com podreu 
comprovar, el nou complex preserva i potencia la 
naturalesa de l'entorn i manté el protagonisme del 
parc fluvial.

És un dels projectes urbanístics rellevants del 
nostre Pla d’Actuació Municipal, una instal·lació 
pública, de caràcter més obert, que s’ha treballat 
tenint en compte les necessitats dels seus princi-
pals usuaris. L’ampliació de les instal·lacions espor-
tives dóna resposta a la programació del Club 
d’Atletisme Parets.

El nou tancament de la pista d’atletisme, la creació 
d’una pista de terra al voltant, destinada a entrena-
ments, la construcció d’un gimnàs i vestidors i el 
trasllat de la cafeteria a un nou equipament han 
estat els elements principals d’aquest projecte que 
dóna valor a la nostra vila. 

El nou complex esportiu del Tenes és una aposta 
pels espais públics concebuts com a indrets de 
trobada i relació social, de pràctica esportiva i àrees 
de salut, una aposta per una vila que ha de créixer 
en el marc de la preservació del nostre entorn.

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde de Parets 



Complex Esportiu del Tenes

Arquitecte: RGA Arquitectes, Bartomeu 

Buson Masjoan 

Superfície construïda: 

Edifici principal atletisme: 206,20 m2

Vestidors

Gimnàs 

Zones de servei

Magatzem

Edifici Cafeteria: 241,10 m2

Zones de públic 

Zones de servei

Zona entitats

Entorn pistes:

Tancament circular de les instal·lacions de 

les pistes d’atletisme, format per tubs 

verticals d’acer i dotat d’il·luminació led 

amb un camí exterior que envolta la tanca  

de sauló sòlid. 
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