INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA
CORNUDELLA DE MONTSANT-SIURANA
Modernes instal·lacions en un marc
paisatgístic incomparable preparades
per a la pràctica d’una gran varietat
d’esports, des del futbol i el bàsquet fins
a l’escalada i el pàdel, entre d’altres.
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Tot tipus d’esports a peu del conjunt paisatgístic
de Siurana i del Parc Natural Serra de Montsant

PAVELLÓ POLIESPORTIU
El pavelló poliesportiu de Cornudella de Montsant és un
equipament conegut com a PAV-2, vàlid no només per a l’ús dels
ciutadans de la població, sinó també d’altres poblacions, amb
serveis de pavelló bàsic poliesportiu (PAV-1).
L’equipament, obert el 2014 i amb capacitat per a 300 persones,
és el més modern dels existents a la comarca del Priorat i
disposa:
• d’una pista poliesportiva de 2.315m2, que es pot dividir en
dues,
• i un espai de gimnàs amb màquines d’última tecnologia dins
del sector del fitness i la musculació.
El pavelló també té un circuit de televisió amb gravació per
control remot de l’interior i els seus accessos a més de:
• Vestidors pavelló per escoles/clubs: 1 vestidor per a nens,1
vestidor per a nenes, 1 vestidor d’àrbitre
• Vestidors gimnàs: 1 vestidor masculí, 1 vestidor femení.
• Infermeria i desfibril·lador.
• 2 magatzems de material.
• WC’s per al públic.
• Vestíbul i control d’accessos.
Les instal·lacions estan ubicades a la zona esportiva municipal,
al costat dels equipaments escolars públics i del camp de
futbol. Es tracta d’un espai idíl·lic amb vistes a la Serra de
Montsant i molt a prop de l’embassament de Siurana, on s’hi
poden practicar una gran varietat d’esports nàutics. La zona és
coneguda arreu del món per les seves muntanyes, un autèntic
paradís per a l’escalada, i pels seus vins, de gran reconeixement
internacional.

ALTA TECNOLOGIA I FUNCIONALITAT
El pavelló esportiu compleix amb els requeriments tècnics,
criteris de seguretat i criteris funcionals que ha d’assolir un
equipament d’aquestes característiques.
Compta amb plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària així com lamel·les metàl·liques de tancament
automàtic a l’exterior per protegir finestres i sòcols de les
accions vandàliques.
Tot l’equipament està situat al mateix nivell menys la zona
de les grades. Així doncs, només hi ha escales i rampes per
accedir a les grades.
Les instal·lacions també disposen de control informàtic a
distància i presencial.

PISTA POLIESPORTIVA I SERVEIS
La pista del pavelló està degudament equipada
amb els marcatges de pistes, material esportiu
i ancoratges exigits. La superfície és de 2.315
metres quadrats i 8,5 metres d’alçada.
Compta amb un marcador electrònic dissenyat
per donar servei als diferents esports que s’hi
poden practicar així com un servei de megafonia.
Les porteries utilitzades per a la pràctica
d’handbol i futbol-sala disposen d’àrees de protecció a cadascun dels gols.
Les cistelles de bàsquet estan penjades de la
coberta o de la paret, de manera que no es recolzen a terra i es poden emmagatzemar plegades en qualsevol racó de la pista. Es poden disputar totes les modalitats de bàsquet existents.

El pavelló
poliesportiu de
Cornudella de
Montsant ofereix
uns serveis únics
a la comarca del
Priorat per a la
pràctica esportiva

ESPORTS QUE ES PODEN PRACTICAR A LA PISTA

Handbol

Voleibol

Futbol-Sala

Bàdminton

Bàsquet

Tennis taula

IL·LUMINACIÓ
La pista està il·luminada amb potents projectors amb làmpades de vapor
de mercuri i halogenurs metàl·lics a pista i fluorescents de color corregit en
vestidors i gimnàs.
El nivell mínim d’il·luminació horitzontal és de 200 x 400 lux.
Els recorreguts dels esportistes, espectadors i personal estan diferenciats i
restringits en cada cas, evitant creuaments.
ELS VESTIDORS
La zona de vestidors està distribuïda en dos vestidors per a grups i dos
per a tècnics-àrbitres. També disposa de dos vestidors més per a socis
de l’equipament amb els serveis corresponents: infermeria, sala d’instal·
lacions tècniques, dos magatzems, i zona de neteja, amb els accessos degudament adaptats amb les mesures higièniques corresponents.
Les mides dels vestidors estan adaptades amb elements auxiliars de suport
a les dutxes i serveis. Els vestidors estan equipats amb bancs i armaris, tant
per a individuals com per a grups.

Rocòdrom i pàdel amb vistes a la Serra de Montsant
La zona de Cornudella de Montsant i Siurana és un autèntic paradís per escaladors d’arreu del món que any rere any vénen a trobar-se amb la muntanya. Per aquesta raó, al pavelló municipal també s’ha habilitat un rocòdrom
per a la pràctica de l’escalada vertical en una superfície de 93,94 m2. Compta també amb banys i una dutxa autònoma al seu interior.
Pels amants de l’esport de raqueta, el pavelló també disposa, a la zona exterior, de dues pistes de pàdel amb unes excel·lents vistes a la Serra de
Montsant. Aquestes pistes estan correctament il·luminades per a poder fer
esport tota la nit.
Hi ha també serveis de lloguer de raquetes i pilotes.
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Instal·lacions destinades a l’ús dels socis, al
públic en general que puntualment desitja
realitzar esports, a entitats interessades en
organitzar estades, campionats...
En cas d’interessar-te l’ús de l’equipament,
conctacta amb nosaltres a:

SALOU
CAMBRILS

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
Priorat (Tarragona)
Telèfon: 977 56 14 16 - 977 56 14 18 - Fax: 977 56 14 19
Correu electrònic: aj.cornudella@altanet.org
http://www.cornudella.altanet.org / www.turismesiurana.org

