
Presentació
La situació actual de les pistes de basquetbol públiques que trobem pels carrers 
de Terrassa és força criticada per la ciutadania a causa de les males condicions en 
què es troben la majoria d’elles, la mala orientació de les cistelles, entre d’altres 
deficiències. Així doncs, aquest treball de recerca busca, abans de res, analitzar-les 
i comparar-les amb les de les ciutats veïnes tot veient la seva localització per així 
posteriorment proposar la construcció d’unes noves pistes a la ciutat que siguin 
decents i s’adaptin a les condicions i propostes realitzades pels ciutadans. Terrassa, 
proclamada com a «Ciutat del Basquetbol» l’any 2012, necessita actuar urgentment 
per canviar la representació actual de l’esport; és per això que paral·lelament a 
proposar la construcció d’unes noves pistes, després d’haver-les dissenyat amb pre-
caució al llarg del treball també comunicarem a l’Ajuntament de Terrassa la situació 
actual de les instal·lacions i els proposarem actuar per millorar-la. 

Metodologia
La informació necessària utilitzada al llarg del treball ha estat extreta principalment de 
llocs web relacionats amb el tema tractat. Pel que fa al marc teòric, és aquell apartat on 
ha calgut realitzar una recerca més minuciosa a través d’internet i així trobar tot tipus 
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de preus i materials utilitzats en l’àmbit de les pistes de basquetbol. A més, m’ha sigut 
de gran ajuda per informar-me de la situació actual de l’esport, i també per contactar 
amb tot tipus d’empreses, les quals gairebé totes m’han respost cordialment els meus 
dubtes i m’han sigut de gran ajuda per ampliar els meus coneixements. 



Pel que fa al marc pràctic, han estat implantats tots els conceptes obtinguts al marc 
anterior, i gràcies als meus coneixements de dibuix tècnic i representació en dues i tres 
dimensions he sigut capaç de dissenyar un projecte sòlid i posteriorment presentar-lo 
a l’Ajuntament a partir del correu del cap del Servei d’Esports de la ciutat, obtingut una 
vegada vaig haver contactat amb responsables de l’Ajuntament. 

Cos del treball
El treball ha començat pel marc teòric i, posteriorment, s’ha elaborat el marc pràctic, 
aquell que ha pres més importància i en el qual se centrava l’objectiu principal plantejat. 
D’una banda, el marc teòric ha estat dividit en una part d’anàlisi de la representació de 
l’esport a la ciutat així com la comparació amb altres ciutats veïnes, i en una altra de 
recerca de materials utilitzats per a les pistes, els seus equipaments, i una aproximació 
del cost total per a la seva construcció. 
En segon lloc, el marc pràctic és aquell que ha pres més importància, ja que com he 
esmentat anteriorment l’objectiu més important plantejat des d’un principi és el de dis-
senyar i proposar la construcció d’una nova pista a la ciutat. Així doncs, primerament 
he escollit la localització que prendrà el projecte, tot tenint present la distribució de les 
actuals (dades obtingudes gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament de Terrassa). Un cop esco-
llida la localització, he dissenyat l’espai disponible en dues dimensions per tal d’obtenir 
la distribució ideal per dur a terme al projecte, perquè compleixi totes les condicions 
imposades i estigui equipada amb tots aquells elements necessaris per millorar el joc. 
I a continuació també he realitzat una representació en tres dimensions, així com un 
vídeo animat per fer-se una idea del resultat final i veure una aproximació real del pro-
jecte. Finalment, el projecte ha estat presentat a l’Ajuntament. I un cop contactat aquest 
organisme, també hem pogut fer referència a la situació actual de l’esport a la ciutat, en 
enviar-los opinions obtingudes per part de la població. Així doncs, només cal esperar 
una resposta de la seva part per veure’n els resultats obtinguts. 

Conclusions
Els principals objectius plantejats a l’inici del treball eren clars. Una vegada ana-
litzades les pistes de la ciutat i vistes les seves condicions, és necessari fer un 
canvi i proposar a l’Ajuntament de Terrassa la construcció d’un nou equipament 
públic per veure si, en un futur pròxim, és possible veure els resultats en primera 
persona. Al llarg del treball, després d’analitzar de forma estructurada els materi-
als necessaris per a la construcció d’una pista de basquetbol, han estat escollits 
aquells que millor s’adapten a les condicions climàtiques externes i les de la pista 
dissenyada. Una vegada realitzada la distribució definitiva, el moment de calcular 
el pressupost necessari per a la seva construcció ha estat un d’aquells apartats 
que m’han suposat més complicació, ja que és molt difícil concretar un preu per a 



aquesta mena d’obres que requereixen la preparació d’un terreny. No obstant això, 
el cost total ha estat aproximat gràcies a una exhaustiva recerca a internet. 
Finalment, la presentació del projecte a l’Ajuntament, un dels principals objectius 
del treball, ha estat realitzada a través d’internet, tot i que des d’un primer instant 
es pretenia presentar la proposta de manera presencial. Actualment, encara està 
sent analitzada pel Departament, és a dir que en un futur pròxim veurem si provo-
ca una reacció del Servei d’Esports i el projecte dona els seus fruits. 
El treball ha estat un gran èxit, ja que s’han aconseguit tots els objectius marcats 
en un primer moment, i tot ell ha estat possible gràcies a l’ajuda de totes aquelles 
persones que m’envolten i s’han ofert a ajudar-me en cas de dubte. 
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