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1. Introducció i presentació de l’informe

Arran  de  la  proposta  guanyadora  dels  pressupostos  participatius  2022  –  2023,
«Urbanització de l’accés al Pavelló Blau» dins l’apartat de «Fem-ne una de grossa»
que consisteix en realitzar un concurs d’arquitectura per a l’urbanització de l’espai
exterior  al  Pavelló  Blau,  hem  dut  a  terme  un  procés  participatiu,  de  caràcter
consultiu,  per tal  de conèixer  la  opinió dels navassencs i  navassenques sobre els
equipaments i espais que podrien formar part d’aquesta zona.
 
En aquests moments, ens trobem en procés d’establir un concurs d’arquitectura, a
través  del  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  per  tal  que,  professionals  de
l’arquitectura presentin els seus projectes d’urbanització d’aquest espai.

En  aquest  document  s’hi  recullen  les  respostes  extretes  d’aquest  procés  de
participació  ciutadana  que,  més  enllà  de  fer-lo  extensiu  i  públic,  també  serà
presentat  al  Col·legi  d’Arquitectes  perquè,  els  professionals  que  es  presentin  en
aquest concurs d’arquitectura, puguin tenir en compte l’opinió del poble de Navàs a
l’hora de desenvolupar els seus projectes urbanístics.



2. Resultats de la consulta participativa

Aquest  procés participatiu,  no vinculant,  ha consistit  en respondre les  preguntes
d’un  formulari  que  es  va  fer  públic  i  va  estar  actiu  durant  15  dies,  en  que  els
navassencs i navassenques podien respondre per donar la seva opinió en relació a
l’espai exterior que envolta el Pavelló Blau de Navàs. En aquest procés participatiu
s’han recollit un total de 171 respostes.

A continuació, presentem les respostes obtingudes de les preguntes i qüestions que
s’hi van formular.

• Com valores la ubicació d’aquest espai dins del municipi?

Aquesta pregunta es podia valorar de l’1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la
puntuació més alta.

S’ha valorat la ubicació d’aquest espai dins del municipi molt positivament, ja que la
majoria de les respostes han estat contestades entre els valors 4 i 5.
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• Com valores que aquest espai esdevingui una àrea esportiva?

Aquesta pregunta es podia valorar de l’1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la
puntuació més alta.

Es valora molt positivament que l’espai que envolta el Pavelló Blau esdevingui una
àrea  esportiva,  ja  que  més  del  50%  de  les  respostes  s’han  contestat  amb  la
puntuació més alta.

• Quins equipaments esportius creus que ha de tenir aquest espai?

En aquesta pregunta oberta, les respostes més valorades han estat les següents. En
primer lloc, mantenir l’espai de skatepark i millorar-lo, ampliant-ne els mòduls i les
rampes de formigó.  També s’ha valorat  molt  que hi  hagi  una pista  esportiva on
practicar-hi diversos esports, tant bàsquet com futbol, entre d’altres i que aquesta
pista tingui una coberta que protegeixi de les inclemències del temps. Aquesta pista
coberta també es valora positivament perquè pugui servir per dur-hi a terme altres
actes d’oci i cultura al municipi. 

Finalment,  també s’han  valorat  altres  propostes  com la  instal·lació  de  màquines
esportives i de calistenia per practicar-hi esport a l’aire lliure, una pista de petanca,
una pista de volei, un circuit de pump track (circuit per a monopatins i bicicletes), un
rocòdrom, taules de ping-pong,  un circuit  de  crossfit,  una pista d’atletisme i  una
tirolina.
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• Com valores que aquest espai contingui altres equipaments que no siguin
només esportius?

Aquesta pregunta es podia valorar de l’1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la
puntuació més alta.

Aproximadament,  el  40%  de  les  respostes  han  valorat  aquesta  pregunta  amb
puntuacions de l’1 al 3.  El  60% restant,  ha valorat molt positivament que aquest
espai contingui altres equipaments que no només siguin de caire esportiu.

• Quins equipaments, que no siguin esportius, creus que ha de tenir aquest
espai?

En aquesta pregunta oberta, la resposta més valorada ha estat la creació d’una zona
verda amb arbres que permetin espais amb ombra i on també hi hagi taules i bancs
de fusta i una font d’aigua, que puguin servir com a àrea d’esbarjo i pícnic. 

Les altres respostes, que també han estat molt valorades, han estat la instal·lació
d’un parc infantil, una zona d’esbarjo per a gossos i també una àrea d’autocaravanes
amb serveis (lavabos, buidatge d’aigües grises, etc.)

Per  últim,  hi  ha  hagut  altres  respostes  com  ara  una  zona  d’aparcament  per  a
vehicles,  ampliar  el  bar  actual  del  Pavelló  Blau  amb  terrassa  exterior  i  lavabos
públics.
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• Consideres  important  que aquesta zona contingui  una àrea d’aparcament
per a vehicles?

Aquesta pregunta es podia valorar de l’1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la
puntuació més alta.

Els resultats d’aquesta pregunta han estat dispersos, ja que s’ha valorat com a poc
important  que  l’espai  del  Pavelló  Blau  contingui  una  zona  d’aparcament  per  a
vehicles, però també hi ha hagut un gran nombre de respostes que han considerat
molt important que hi hagi un aparcament en aquest espai.

• Consideres important que aquesta zona contingui una àrea verda?

Aquesta pregunta es podia valorar de l’1 al 5, sent 1 la puntuació més baixa i 5 la
puntuació més alta.
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Es valora molt positivament que l’espai que envolta el Pavelló Blau contingui una
zona verda, ja que més del 50% de les respostes s’han contestat amb la puntuació
més alta.

• Quins dels següents equipaments t’agradaria que formessin part d’aquest
espai?

Aquesta  pregunta  permetia  seleccionar,  com  a  màxim,  fins  a  tres  equipaments
diferents per resposta.

L’equipament més valorat ha estat l’skatepark, seguit de la pista de bàsquet i el parc
infantil. Dels equipaments que es podien seleccionar, els menys valorats han estat la
pista de petanca seguida de l’àrea d’autocaravanes i la zona d’esbarjo per a gossos.

Zona esbarjo gossos

Parc infantil

Pista de bàsquet
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Àrea autocaravanes

Skatepark
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