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DESCRIPCIÓ I CONTEXT HISTÒRIC

El mes d’octubre de 1988, amb motiu de la inauguració del nou Pavelló Poliesportiu, l’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires va editar aquest fullet de caire informatiu i publicitari per donar a
conèixer el nou equipament esportiu i les seves instal·lacions.
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Aquest document prové del fons de la Col·lecció de Documents Gràfics que es conserva a l’Arxiu
Municipal i que inclou cartells, fullets, díptics, fulls volants, programes de mà i tot tipus de
documents en el que el disseny i l’aspecte visual i estètic són les característiques més rellevants.
Fins a l’actualitat, hi ha catalogats a una base de dades informàtica un total de 1530 documents
que abracen des de l’any 1949 fins a l’any 2018.
El fullet és un tipus d’imprès informatiu o publicitari d’un nombre reduït de pàgines que s’edita
sempre que es produeix un esdeveniment important. Al llarg de l'any, les entitats i les
administracions públiques organitzen activitats i esdeveniments i necessiten fer-ne difusió. Anys
enrere, els cartells i els fullets eren el mitjà més utilitzat, però avui dia aquests actes es publiquen
a les pàgines web i també es fa córrer per les xarxes socials . Així i tot, no tothom és present a les
xarxes socials i tampoc consulta les pàgines web periòdicament, per tant continua vigent la
necessitat d’editar fullets, tríptics o publicacions per anunciar els esdeveniments.
La història del nou equipament arrenca l’any 1983. A la sessió de Ple del 29 de setembre es
reconeix la necessitat d’instal·lar un equipament esportiu, social i recreatiu, donada la falta del
mateix en el municipi i es declara la utilitat pública e interès social del mateix. S’acorda que el
millor indret per ubicar-lo és zona situada darrera de l’Avinguda Montserrat, al nord-oest del
municipi i tocant a la futura zona escolar, en els terrenys propietat dels senyors Joan Esteve
Subirana i Jacint Canals i Nubiola.
El 28 de desembre d’aquest mateix any, es redacta un primer avantprojecte anomenat Sala
escolar a construir a la zona esportiva municipal. L’import estimat de les obres de construcció
pujava a poc més de 34 milions de pessetes. S’ha de redactar un segon avantprojecte el 1985
amb el nom de Sala escolar (tipus sala mitja) que es diferencia del primer en les seves dimensions.
La superfície que es pretén construir és de 1872 m2, casi el doble de la que contemplava el primer
projecte. El 25 de setembre de 1985 s’aprova aquest projecte tècnic per un import 51.810.257
pessetes. El futur Pavelló Poliesportiu cobert consisteix en una sala i un nucli de vestidors, serveis,
accessos, espais auxiliars i grades. Les obres es van adjudicar el 29 d’octubre de 1986 i es van
iniciar el 5 de desembre.
Posteriorment, el mes d’abril de 1987 s’ha de redactar un altre projecte que incorpora tota una
sèrie de reformes per tal de subsanar una sèrie de deficiències que es posen de manifest durant
l’execució de les obres. Aquests dèficits fan referència, entre d’altres, als accessos i a la coberta. El
pressupost definitiu ascendirà a 66.125.516 milions de pessetes i es va finançar amb subvencions
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atorgades per la Diputació de Barcelona i la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
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La inauguració d’aquest nou equipament es va fer el diumenge 9 d’octubre a les 6 de la tarda i es
va convidar a tots els sesrovirencs. L’acte el van presidir el President de la Diputació, el senyor
Manel Royes, i el Secretari General de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat, el senyor
Josep Lluís Vilaseca. Després de l’acte institucional, es va celebrar una exhibició de jazz rítmic i es
va disputar un partit d’handbol entre els equips de 1a Divisió Nacional de Sant Esteve Sesrovires i
Sant Quirze del Vallès.
La construcció del Pavelló va permetre als sesrovirencs la pràctica d’esports de pista, com
l’handbol, el futbol sala i, més endavant, el vòlei. També va ser l’inici d’una transformació
urbanística que tenia com a objectiu consolidar aquest espai, antigament ocupat per vinyes, com
una moderna illa esportiva. El mes de desembre de 1990 es va realitzar una exposició al Celler
anomenada El Futur de l’esport a Sant Esteve, en la que es podien veure una sèrie de projectes i
maquetes de diferents equipaments esportius que es pretenien realitzar al voltant del Pavelló.
Aquest projecte incloïa, entre d’altres, la construcció d’un gimnàs cobert, una pista exterior de
bàsquet, diverses pistes de tennis i un amfiteatre.
Finalment, aquest projecte no es va arribar a portar a terme. El Pavelló Poliesportiu i el seu entorn
han esdevingut una illa esportiva, però de manera diferent a com es va concebre en un inici. L’any
1989 es va procedir a la urbanització de tot l’entorn, que va incloure els accessos pavimentats,
l’enllumenat, les voreres i la construcció del mur de contenció. L’any 1997 es va construir al
pàrking a l’aire lliure i, finalment, l’any 2000 es van iniciar les obres del Complex Esportiu
Municipal que van finalitzar el 2002 i van configurar aquest espai de la població com un referent
per a la pràctica de l’esport al municipi.
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FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació
Codi:
Nivell de descripció:
Títol:
Dates extremes:
Suport:
Volum:

CAT AMSES 801 00076 /U.I. 1-S
Unitat documental simple
Pavelló Poliesportiu Municipal
1988
Paper
1 fullet, 4 fulls a doble cara (21cm x 15 cm)
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Àrea de context
Nom dels productor:

Ajuntament Sant Esteve Sesrovires

Història arxivística

En un principi tots els programes, cartells, fullets i diferents documents gràfics es
trobaven dispersos, formant part dels expedients administratius amb els que
estaven relacionats. Aquest fulletó formava part d’un expedient de Protocol,
elaborat amb motiu de la inauguració del Pavelló Poliesportiu, sense que estigués
identificat individualment.
L’any 2012 s’inicia el projecte de crear un fons que aplegués tot el conjunt de
documents gràfics dispersos en diferents tipus d’expedients administratius. La
feina va consistir en el buidatge d’aquests expedients, la localització dels
documents gràfics i la seva posterior identificació i catalogació, així com la seva
ubicació en unitats d’instal·lació adients a les seves característiques físiques.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut:

El fullet és de caire informatiu i publicitari per donar a conèixer el Pavelló i les
seves instal·lacions. El va editar l’Ajuntament amb motiu de la inauguració
d’aquest equipament esportiu el mes d’octubre de 1988.
A la portada del fulletó apareix una fotografia de l’interior del pavelló i a l’ultima
plana n’hi ha una de l’exterior, que prèviament es va retocar a mà pel que fa al
color verd de l’entorn, suposadament per fer-la més atractiva. Les pàgines interiors
contenen una salutació de l’alcalde i els logotips de les administracions que van
possibilitar el finançament de les obres i, pel que fa a l’equipament pròpiament, un
quadre amb les característiques tècniques, un conjunt de plànols i un recull
fotogràfic.
S’ha de dir que els originals de totes les fotografies que apareixen al fulletó formen
part de l’Arxiu Fotogràfic Municipal.

Avaluació, tria i eliminació:

Conservació permanent
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés:
Condicions de reproducció:
Llengües dels documents:
Instruments de descripció:
Característiques físiques:

Lliure accés
La documentació és reproduïble en tant ho permeti el servei.
Català
Catàleg de Document Gràfic ( pendent de finalització)
Bona conservació

Àrea de documentació relacionada
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Localització de l’original:
Documentació relacionada:

Document original que es conserva a l’AMSES
Es conserva tota la documentació administrativa i tècnica del projecte constructiu,
així com tot un conjunt de fotografies del procés constructiu de l’edifici i de la
transformació urbanística de l’espai on s’aixeca el pavelló i del seu entorn.

Àrea de control de la descripció
Autoria:
Data:

E.LL.
setembre 2018
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