PROCÉS PARTICIPATIU COMPLEX ASCÓ
Retorn del procés participatiu
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PROPÒSIT

L’Ajuntament d’Ascó va encarregar un avantprojecte per a la construcció d’un complex
lúdic esportiu al municipi. No obstant, abans de tancar el projecte definitiu, tenia la
voluntat de fer partícip a la ciutadania en la definició final del mateix.

Amb aquest objectiu, s’ha realitzat un procés participatiu per copsar l’opinió dels veïns i
veïnes d’Ascó entorn el projecte encarregat i recollir propostes envers els possibles

usos futurs del complex per tal d’establir-ne entre tots la seva utilitat.
Els objectius del procés participatiu han estat:

1.

Determinar quina és la valoració que se’n fa de la inversió plantejada

2.

Recollir propostes d’usos dels diferents equipaments que formarien part del

complex
3.

2

Implicar a la ciutadania, en definitiva, en la definició del projecte final

PROCÉS PARTICIPATIU

48 respostes vàlides
Del 3 al 13 de novembre de 2016

Consulta al web

AVANTPROJECTE

TÈCNIC

INFORMACIÓ

Sessió informativa
per donar a conèixer
l’avantprojecte

PARTICIPACIÓ

Sessions de debat:
• Entitats
• Sector econòmic
28 persones participants
2 sessions:
• Sessió entitats: 16/11/2016
• Sessió sector econòmic: 17/11/20163
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RETORN

Sessió de retorn
per donar a conèixer
el projecte definitiu

CONSULTA
FORMULARI
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SESSIONS DE DEBAT

DINÀMICA

Les sessions s’han desenvolupat a través d’un primer treball en grups, per posteriorment realitzar un treball
conjunt en plenari en base a les següents indicacions:
1.

REFLEXIONEM ENTORN LA UTILITIAT I NECESSITAT D’UN COMPLEX LÚDIC
ESPORTIU:

2.



Des de la vostra visió com entitats o sector econòmic, quins beneficis
suposaria el fet de disposar d’un complex d’aquest estil?



I quins perjudicis suposaria per a Ascó?



Afegiríeu alguna millora a la proposta elaborada?

QUIN POSICIONAMENT INDIVIDUAL TENIM?


3.

CONSENSUEM ELS PRINCIPALS CONDICIONANTS A TENIR EN COMPTE
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En base a les aportacions realitzades per cada apartat i les millores i
modificacions que faríeu al projecte, a nivell individual, penseu que seria més
beneficiós que perjudicial per a Ascó la construcció d’un complex lúdicesportiu d’aquest estil o, ans al contrari, el veuríeu més perjudicial que
beneficiós?

Establim el nivell d’acord existent entorn cadascuna de les millores i canvis
que heu aportat al projecte per tal de determinar quins serien els principals
condicionants a tenir en compte a l’hora de fer el projecte definitiu

CONCLUSIONS GLOBALS

POSICIONAMENT

Posicionament global de les persones
que han contestat la CONSULTA

Posicionament global dels participants a
les SESSIONS DE DEBAT

21

24
1

26
1

3
Negatiu

Neutre

Positiu

Negatiu

Neutre

Positiu

En el cas de la consulta, el posicionament global s’ha recollit a través de les percepcions de necessitat i impacte
positiu o negatiu entorn el complex.
En el cas de les sessions, el posicionament global és el manifestat per cadascun dels participants al finalitzar les
sessions i sempre està supeditat a les millores i canvis aportats.
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CONCLUSIONS GLOBALS

APORTACIONS

A continuació es mostren les aportacions més compartides durant tot el procés.
BENEFICIS
COMPARTITS EN TOT EL PROCÉS:
• Es disposarà d’un equipament esportiu nou
• El poble es beneficiarà de més serveis
COMPARTITS CONSULTA- ENTITATS:
• Serà beneficiós per a les entitats doncs en
podran fer ús
• Crearà nous llocs de treball
• Disponibilitat d’allotjament
• Ampliació de l’oferta esportiva
• Disponibilitat de més restaurants
• Disponibilitat d’spa que podrà tenir un ús
terapèutic també
• Atracció de turisme
COMPARTITS CONSULTA-SECTOR ECONÒMIC:
• Millora en la qualitat de vida
• Millora en els vestidors de les piscines

MILLORES / CANVIS
COMPARTITS EN TOT EL PROCÉS
• Piscina climatitzada
• Dimensionar tots els equipaments de forma
adient i en base a la demanda potencial
• Millorar orientació
• Treure o reduir les pistes de pàdel
• Dimensionar millor o treure l’auditori (ja sigui per
fer-ne un al centre del poble o per adaptar un
espai ja existent com auditori)

COMPARTITS EN TOT EL PROCÉS:
• Cost molt elevat de manteniment
• Insostenible quan tanqui la CN doncs no hi ha
demanda turística
• Competència deslleial envers els restaurants
existents

COMPARTIT CONSULTA-ENTITATS:
• Incloure un parc infantil
• Incloure un rocòdrom
• Fer-lo sostenible energèticament
• Afegir pistes de bitlles
• Mantenir el marge de pedra

COMPARTITS CONSULTA-SECTOR ECONÒMIC:
• Sobredimensionat
• Ubicació massa a les afores, cal dinamitzar el
centre
• Estudi de viabilitat a tots nivells
• Primer cal pensar en altres necessitats bàsiques

COMPARTIT CONSULTA-SECTOR ECONÒMIC:
• Alberg ben dimensionat
• Hotel innecessari o sobredimensionat
• Restaurant innecessari o sobredimensionat
• Spa sobredimensionat
• Aparcament soterrat innecessari i problemàtic
• Gimnàs ben dimensionat a la demanda potencial
• Sala polivalent potser no cal
COMPARTITS ENTITATS-SECTOR ECONÒMIC
• Millorar la ubicació del bar-cafeteria fent-lo més
accessible
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PERJUDICIS

COMPARTITS CONSULTA-ENTITATS
• Es perdrà la pista poliesportiva

CONCLUSIONS GLOBALS

VISIONS

A continuació es mostra com quedaria la imatge final del projecte per als dos sectors participants en les sessions.
PROPOSTA INCIAL

PROPOSTA ENTITATS

PROPOSTA SECTOR ECONÒMIC
ROCÒDROM

ROCÒDROM
DIMENSIONAR
SOBREDIMENSIONAT
BITLLES

SENSE
APARCAMENT
ALBERG I
GIMNÀS A
PEU PLA

PSICINA
CLIMATIZADA

PSICINA
CLIMATIZADA
BAR
ACCESSIBLE
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PARC INFANTIL I
PISTA
POLIESPORTIVA

OMBRA
BAR
ACCESSIBLE

RETORN
L’Ajuntament ha realitzat una lectura i anàlisi en profunditat de totes les aportacions recollides durant el procés
participatiu, que ha permès incloure algunes de les observacions realitzades, encara que no totes.

Les aportacions que es tindran en compte per incloure en el projecte final seran les següents:

 Es transformarà la zona d’spa en una piscina climatitzada apta per fer-hi natació, cursos i altres
activitats aquàtiques
 S’encarregarà un estudi de viabilitat i de la demanda potencial per tal que ajudi a dimensionar
adequadament totes les instal·lacions que finalment aculli el complex (hotel, alberg, restaurant, gimnàs,
auditori...)
 Es mantindrà el mur de pedra que envolta el complex a excepció del de baix, doncs aquest no faria
possible l’ampliació de la vorera
 Es reubicarà el bar-cafeteria per tal que sigui accessible des de l’exterior i per a totes les instal·lacions
del complex
 Es reduirà el nombre de pistes de pàdel a una
 S’habilitarà un espai lúdic per a infants

 Es farà molta incidència en que sigui un complex eficient i sostenible energèticament
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RETORN
Per contra, les aportacions que no es poden incloure serien les següents:

 Canvi d’orientació – s’ha analitzat conjuntament amb l’arquitecte que va fer el projecte inicial i s’ha
constatat que a l’orientació actual a l’estiu no afecta doncs a partir de les 10h ja toca el sol a la part
central, on està ubicada la piscina exterior, i que a l’hivern, al no utilitzar-se aquesta instal·lació, tampoc
no hi tindria afectació.
 S’ha analitzat la possibilitat de fer l’auditori al centre del poble, però els equipaments disponibles no
tenen disponibilitat d’aparcament, infraestructura necessària si es vol donar tot l’ús possible a aquest
equipament
 El rocòdrom ja es té previst fer-lo a la zona on hi ha actualment les pistes de pàdel
 No és viable incloure pistes de bitlles

 L’aparcament soterrat no suposa un cost afegit i és necessari per temes de manteniment de les
piscines. D’altra banda, ja hi ha demanda interna de places per ocupar
 Es considera interessant mantenir la sala polivalent com equipament comodí del complex
 En relació a la pista poliesportiva actualment ja se n’està construint una al costat de les pistes de pàdel

10

SEGUIMENT

A partir d’aquí....

1. S’encarregarà l’estudi de viabilitat i de demanda potencial del complex
2. S’encarregarà un nou projecte en base als resultats dels estudis
anteriors i de les aportacions validades del procés participatiu
3. S’informarà periòdicament dels avenços del projecte, així com de totes
les dades econòmiques de manteniment i cost

Per finalment....

Disposar d’un equipament el més adaptat possible a les necessitats i
expectatives de la població, però que també pugui servir de recurs
econòmic de futur
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MOLTES GRÀCIES!!
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