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Plantejaments i metodologia del procés participatiu 
per a la construcció del nou pavelló lleuger de 
Cambrils 

 

 La voluntat política d’obrir un procés participatiu per a la construcció del nou 
pavelló esportiu ha estat per: INFORMAR, DEBATRE I CONÈIXER DIFERENTS 
OPINIONS. Alhora que també s’ha volgut fer un exercici de TRANSPATRÈNCIA 

S’ha pantejat un objectiu en 3 escales diferents: 
1.-  DEBATRE les necessitats d’ús i gestió del nou pavelló esportiu 
2.- CONIEXER LA OPINIÓ dels usuaris de l’esport sobre els equipaments esportius actuals 
3.- OBTENIR INFORMACIÓ del model esportiu d’equipaments del municipi 
 

 
 

 Per facilitar la participació ciutadana en cadascuna d’aquestes escales o nivells  de 
projectes es posen a l’abast de la ciutadania diferents eines i recursos: el MIEM, 
l’ALTAVEU CIUTADÀ I la recollida de les BUTLLETA DE PROPOSTES 
 
Comencem per la cúspide de la piràmide del gràfic, el Mapa d'instal·lacions i 
equipaments esportius del municipi (MIEM) que ha de ser necessari per orientar-nos 
cap a l’escenari estratègic de planificació esportiva de Cambrils Ciutat Esportiva 2030 i 
que es pot desenvolupar durant  la legislatura 2023-2027. 
 
El MIEM és l’eina que preveu el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya per permetre als municipis determinar les seves necessitats i complementar 
les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya.  
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La seva formulació contempla uns mínims homogenis per a tots els municipis, però 
sense oblidar que es tracta d’un instrument de planificació municipal que ha de ser útil i 
adaptat a les especificitats de cada municipi que depenen de factors molt diversos com: 
les pràctiques tradicionals de Cambrils, la dotació actual d’equipaments, el nivell 
socioeconòmic, l’urbanisme, l’estructura demogràfica de la població, la situació 
geogràfica i el clima. Tots aquests elements tindran una incidència decisiva a l’hora 
d’avaluar les necessitats d’equipaments esportius del municipi i els barris de Cambrils. 
 
Una altre eina que disposa l’Ajuntament de Cambrils per conèixer l’opinió de la 
ciutadania, les seves preocupacions i expectatives i poder-les tenir en compte com a 
part de l’estratègia municipal és L’ALTAVEU CIUTADÀ DE CAMBRILS, que es realitza 
dues vegades l’any. Aquesta eina ajuda a promoure  un govern més obert   
 
Aquest Altaveu Ciutadà és una eina d’investigació quantitativa i qualitativa que obté 
informació periòdica d’una mostra de població general i d’interlocutors clau per una 
temàtica específica, que aquest mes de novembre de 2022 és sobre: la valoració dels 
equipaments esportius de Cambrils. 
 
I per últim, per desenvolupar el procés participatiu de la construcció del nou pavelló 
lleuger s’han pogut fer les aportacions a través dels PUNTS INFORMATIUS I URNES 
que s’han ubicat al Palau municipal d’esports i a la zona del camps de futbol. També 
s’han recollit les propostes a través de butlletes i el mail: noupavello@cambrils.cat, així 
com escanejant un codi QR amb derivació a la informació de la pàgina web del 
Departament municipal d’esports. 
 

 Difusió  del procés participatiu als mitjans de comunicació 

 

 

 
       Diari Tarragona  31 d’agost de 2022                        Revista Cambrils, núm.613; octubre 2022 
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 Cronograma dels espais i tempos del procés participatiu 

S’ha posat especial atenció en que aquest procés participatiu no allargués més del necessari 
els tempos previstos en aquest projecte municipal. I per això s’ha concentrat tota la part 
participativa en un mes i escaig.  

El primer que es va convocar va ser la reunió del Consell  Municipal de l’Esport de 
Cambrils, com a espai legitimat  per parlar de projectes esportius i municipi. Aquest espai 
està format  pels representants de les entitats esportives i a més, també,  per  representants 
de l’àmbit educatiu, de la salut, de l’àmbit social, turístic, de la gent gran . I per representants 
de tots els grups municipals del consistori per tal que siguin acords   que puguin perdurar 
més enllà de la legislatura. 
 

 
 

La següent setmana es va fer una convocatòria de reunió oberta a totes les entitats 
esportives informant del projecte i de l’inici del procés participatiu. I s’ha previst també la 
fase de retorn de la validació tècnica de les propostes recollides , així com el traspàs de 
l’informe al Departament d’Obres Públiques per a la incorporació en el projecte executiu. 
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 Informació prèvia per a conèixer la proposta del projecte constructiu 

Aquest equipament, que serà el tercer pavelló municipal, ha de permetre cobrir les 
necessitats de la pràctica esportiva a Cambrils. 
 
Es planteja la construcció d’una pista poliesportiva coberta de 44,60 x 27,60 metres divisible 
en tres pistes transversals de mini bàsquet i mini handbol i una pista longitudinal d’handbol i 
futbol sala.  
 
A més de la pista, el projecte també inclou una grada prefabricada amb capacitat de 195 
espectadors asseguts i un edifici interior amb vestidors, serveis i magatzem que s’ha de 
definir en aquest procés participatiu segons les necessitats de les diferents entitats.   
 
L'espai cobert tindrà unes mides de 59,40 x 33,40 metres. Per tal de protegir la pista de la 
pluja i de la inclemències meteorològiques, la coberta vola lleugerament en tot el perímetre 
de pilars i es planteja tancar les quatre façanes, deixant les cantonades obertes, per permetre 
ventilació creuada i generar els accessos i les circulacions.  
 
Hi ha dos punts de partida determinats: 

- La ubicació serà a la zona esportiva del camp de futbol 
- El pressupost màxim a disposar serà de 2M € 
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Dades resultants del procés participatiu 
 

 En total S’HAN RECOLLIT 119 BUTLLETES, 39 via mail, i 80 dipositades en paper a les 
urnes.  

És una xifra considerable a nivell significatiu de donar cabuda a opinions i propostes 
sobre un projecte tècnic, no tant representativa estadísticament, fet que tampoc era el 
propòsit d’aquest procés. 

L’interès d’aquest procés ha estat molt orientat a les entitats esportives, sobretot les que 
per la seva pràctica esportiva utilitzen equipaments.  

Per tant no es buscava una mostra representativa, sinó poder recollir opinions i 
valoracions que enriquissin la redacció del projecte executiu de la construcció d’aquests 
nou pavelló.  

En el llistat annex de propostes es pot apreciar que agunes aportacions s’estructuren 
igual, i han estat impulsades per membres dels clubs, fet que ha permès cohesionar la 
reivindicació i mobilitzar els seu socis en el seu reclam. Però al no ser una consulta on  
es ponderi la quantitat, serveix per cohesionar els arguments i manifestar les 
preferències.  

               

 El període per participar ha estat de 16 dies. Del 3 al 19 d’octubre s’han pogut fer 
arribar les propostes ciutadanes per a la construcció del pavelló lleuger a través de 
diferents Canals: butlleta física dipositada en urnes, mail habilitat per a l’ocasió, accés 
per codi QR a la butlleta electrònica de la web. 

 De totes les propostes rebudes el 56% fan referència a aportacions sobre la 
construcció del nou pavelló esportiu, la resta, el 44% fan referència a necessitats 
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d’equipaments esportius i valoració de l’estat dels existents avui dia. Aquesta 
informació serà útil per l’altaveu ciutadà i el futur MIEM. 

 De les butlletes en paper recollides en les urnes, principalment l’ubicada a l’entrada del 
Palau d’esports és on més se n’han rebut sobre l’estat actual de les instal·lacions  i les 
necessitats que tenen per practicar diferents modalitats esportives a Cambrils.  Només 1 
de cada 3 persones ha dipositat aportacions sobre el nou pavelló lleuger. 

 En canvi el correu electrònic i la butlleta digital, ha estat el mitjà més utilitzat per 
persones representants de clubs esportius i esportistes a títol individual que han fet les 
seves aportacions referides a la construcció del nou pavelló lleuger. En aquest cas, 3 de 
cada 4 persones han aportat opinions sobre la construcció del pavelló lleuger. 

 Els clubs esportius que han fet aportacions col·lectives han estat: club bàsquet, club 
handbol, club patinatge, club natació, club de rem, la penya cicloturista, associació 
esportiva jiujitsu. 

 Volem deixar constància en aquest informe de l’agraïment a totes les persones que 
han dedicat temps a participar i que amb la seva col.laboració han ampliat i enriquit 
la reflexió per a trobar les millors sol.lucions per aquest futur pavelló esportiu de 
Cambrils 

 Altres dades d’interès: 
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Validació i viabilització de les propostes ciutadanes 
presentades 

 
 Per a la validació de les 119 propostes recollides s’ha constituït un grup de treball plural 

format per membres de l’Ajuntament de Cambrils:  Departament municipal d’esports, de 
Participació ciutadana, arquitecte tècnic, i un assessor extern convidat per la seva 
experiència com a Director d’Esports de l’Ajuntament de Reus durant 33 anys. 
 

  Aquest grup de treball es va reunir en data 20 d’octubre a la Torre del Llimó per a validar i 
viabilitzar cadascuna de les propostes a partir d’una graella de criteris. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Els criteris que s’han fet servir per acceptar, descartar, o recollir la proposta per 
incorporar-la en un altre espai d’estudi han estat: límit pressuspotari de 2M d’euros / que 
sigui informació útil per a la redacció del futur Pla d’equipaments o MIEM/ que sigui 
viable tècnicament / que estigui dimensionat a l’activitat esportiva. 
  

 En aquest sentit passem a considerar les propostes que s’han acceptat i s’estudiaran 
tècnicament per incorporar al projecte executiu: 
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10 mesures acceptades a estudiar 
 QUE LES  CANTONADES D’ACCÉS AL PAVELLÓ TINGUIN TANCAMENTS. 

Un pavelló totalment tancat augmenta considerablement el pressuspot disponible. 
Perquè les normatives tècniques, de protecció de riscos , climatització, etc, serien molt 
exigents. 
Per tant el que caracteritza el concepte de pavelló lleuger és que a partir de certa mida 
les cantonades queden obertes, però amb un sistema de lames orientables i portes 
mitgeres d’accés s’eviten els inconvenients de brutícia, vent i ocells. 
Per tant s’estudiaran solucions tècniques i/o alternatives com per exemple tipus de 
tancament amb lames orientables o altres elements que evitin o redueixin  els 
inconvenients. 
 

 
 SALA D’ENTITATS PER A USOS DIVERSOS COM FORMACIÓ, REUNIONS, 

ASSEMBLEES 
Al situar en un únic lateral els vestidors per evitar moviments creuats per la pista alhora 
de canviar-se, es pot considerar ubicar a l’altra banda uns espais de sala polivalent 
equipada per aquest usos d’entitats. 
Ara bé un espai  polivalent per a entrenaments esportius varis, marxaria del programa 
del pavelló lleuger. Per tant es conceb aquest espai d’entitats per a usos de 
funcionament de les associacions. 
 

 
 TIPUS DE PAVIMENT  

S’estudiarà la millor opció de qualitat, versatilitat i funcionalitat , entenen  el 
manteniment que suposa cada tipus, i les possibilitats de pràctiques esportives que 
permet. 
El parquet té més ús, i per exemple permet acollir esdeveniments de turisme esportiu 
com balls i la pràctica totalitat dels esports de sala. 
 

 
 LOCALITZACIÓ  I  UBICACIÓ EN  L’ESPAI  i  ACONDICIONAMENT  EXTERIOR 

Caldrà fer els estudis del sòl i geotècnics necessaris per  enretirar la ubicació del pavelló 
de la franja de l’Avinguda, i així permetre un espai de plaça davant del pavelló per a 
usos varis d’entreteniment, lleure i pràctiva esport de salut. Alhora que  permet més 
accessibilitat  cap a la pista d’atletisme. 
De l’estudi i proposta final de l’emplaçament ha de permetre l’acondicionament 
exterior, la possibilitat d’enjardinament, amb una pradera  i complements com fonts 
d’aigua, bancs, aparca bicicletes entre altres i donar la màxima  confortabilitat 
esportistes i espectadors  i la possibilitat de permetre  activitats d’exterior com pilates, 
salut, etc. 
 
 

 DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS PELS BARRIS I ZONA DE VILAFORTUNY  
El model de pavelló lleuger que siguem capaços de determinar podrà ser exportable, si 
s’escau, a d’altres barris i localitzar-los aprop d’equipaments escolars, per exemple. 
Aquesta proposta caldrà determinar-la amb l’estudi de demanda, model esportiu i 
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planificació estratègica resultant de la definició de la redacció del MIEM de Cambrils que 
caldrà afrontar i aprovar a curt termini. 
 

 
 
 SISTEMES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Cal que la futura  instal·lació municipal adopti sistemes d’eficiència energètica, 
sostenibilitat i estalvi,  com  plaques solars, utilització de materials de fàcil 
manteniment, reducció de residus  i optimització del subministraments. 

 
 
 
 DOTACIÓ  DE VESTUARIS MÉS GRANS 

S’estudiara augmentar les mides dels vestuaris per donar cobertura a les necessitats 
dels equips d’entrenament i partits i s’acondicionaran per donar confort als esportistes.                                                            
Col·locant els vestidors en un únic lateral per optimitzar les instal·lacions i preveient 
armaris exteriors per permetre l’ús intensiu de les instal·lacions especialment en 
tornejos i competicions. 

 
S’estudiarà la possibilitat de col·locació dels mòduls de vestuaris, sales,  banys annexats 
a l’exterior. Aquesta opció que els mòduls de vestidors, banys, sales, etc, estiguin 
annexats a les parets exterior permet fer-los de formigó, per exemple, i rebaixar-lis 
l’estructura metàlica en alçada que hi ha d’haver dins de la pista esportiva . 

 
 GRADES A UNA ÚNICA BANDA 

Disposar de grades de 4 nivells a una única banda permet una capacitat de 254 
persones i es considera suficient. Es busca sobretot el confort de l’esportista més que el 
de l’espectador que també quedarà satisfet. 

 
 DISPOSICIÓ CISTELLES DE BASQUET I ALTRE MOBILIARI ESPORTIU 

Les cistelles dels tres camps laterals poden ser convertibles de bàsquet i minibasquet. 
Caldrà contemplar-ho en el projecte per tal que sigui compatible amb les lluminàries 
del sostre, és valorarà compaginar en el cas del mini handbol la col·locació de porteries 
abatibles o mòbils. 

 
 ESPAI  MAGATZEMS ENTITATS  

Caldrà estudiar i encaixar un espai d’emmagatzematge suficient per al material esportiu 

mòbil i dels  materials específics per a entrenaments i competició dels diferents  clubs i 

modalitats. 

 

2 mesures descartades o a valorar a 

futur 
 MAGATZEM SOTERRAT 

Aquesta proposta més orientada a donar servei de magatzem municipal de brigada, es 

descarta perque el dimensionament que suposa encareix el projecte i requereix 

d’estudis geotècnics que avalin el subsol i el seu dimensionament 
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 CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA i PISTES DE PADEL, i FOSO PER AL REM 
La constucció d’una piscina sobrepassa el pressupost disponible en aquest pojecte del 

pavelló lleuger. Però entenem les demandes de constuir una nova piscina pel municipi i 

queda recollida aquesta necessitat al MIEM. A l’igual que l’oferta de construir i habilitar 

pistes de padel i un foso per al rem. 
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Annex del llistat de propostes rebudes 
 

 

     PROPOSTES URNA 

1 Nova Piscina 

2 Estic d'acord, s'ha quedat petit per tanta gent 

3 Si sería interesante hacer un nuevo pabellón porque este está muy viejo y los demás van mejorando nuevos y mejores 

4 Fer una fosa de rem a l'estil de la lliga de l'ACT (dins un espai tancat al nou pavelló. 

5 Material Sala fitnes para todos 

6 Sala máquinas más grande, esta es muy pequeña 

7 Reparar aire acondicionado de este pabellon, espero hasta el próximo verano 

8 Que els monitors i monitores parlin en català 

9 
Taquillas en el ginmasio para poder guardar enseres básicos. 
Más clases de aquagym por las tardes. 

10 Que facin més pavellons o més grans les instal·lacions. 

11 Un gimnàs amb més màquines per facilitar l'activitat física. Ofertes pels estudiants. 

12 Construir·lo a la zona esportiva, costat estació nova de la renfe. Milloraria el lloc d'estacionament i la comunicació. 

13 Piscina coberta i al lliure, vestuaris: cabines individuals i dutxes amb mampares. 

14 Voldira més horari per fer Spinning. 

15 Fer també una segona piscina coberta i lúdica per l'estiu. 

16 Poner mancuernas de más de 60 Kg. 

17 
Campo balonmano (No todo tiene que ser basquet o futbol) Otra piscina (una sola para la cantidad de habitantes de 
Cambrils queda muy justa) Facil acceso al nuevo polideportivo. 

18 M'agradaria que haguès ball per 10€ al mes. 

19 Dutxes separades, Vestuaris de pares amb nens més gran. Endoll dintre vestuari. 

20 Crec que un pavelló esportiu a Vilafortuny seria molt be vingut, i si a mès tinguès piscina ja seria la repera. 

21 Por favor poner muchos arboles y asientos en las afueras y que lo contruyan pronto. 

22 
Penjar una corda per poder fer "ropeclimbing" anar·la canviant quan es desgasti (L'actual es impracticable). Poder utilitzar 
el material per a opocicions per compte propi, fora dels horaris d'entrenament en grup. 

23 Ens agradaria tenir un horari de Spining més ampli. 

24 Una nova piscina coberta i lúdica per l'estiu, un nou pavelló de basquet. 

25 Millora de la maquinaria de la sala del gym amb noves màquines i més equipament. 

26 
Gimansio más grande y unas horas de piscina aquagym más días y todo el año. Piscina con mas capacidad, estamos 
apelotonados, plazas para aparcar. Más duchas, vestuario 6 limpios. 

27 

Manteniment periòdic del material del gimnàs per evitar les avaríes i desperfectes. Capacitar als responsables de 
manteniment per fer les petites reparacions de les màquines ginmàs i no haver d'esperar 2 mesos a que vingui el 
fabricant. 
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28 Un gimnasio más grande. 

29 
Un gimnàs mès gran. 

30 Hacer nuevo pavellón en otra zona de Cambrils para poder compartir en diferentes áreas del pueblo. 

31 Que sigui diferent del pavelló del Morell 

32 Queremos una piscina cubierta 

33 

Que tots els esports tinguin cabuda, tot i que a Salou on sempre se mira no ho tinguin…. Cambrils si que pot Waterpolo, 
salts trampoli… Acabeu el teatro i es guanyarà un lloc Getilles!! 

34 
Utilizar más espacio y salas para un ginmnasio como dios manda. Muchas más máquinas para ejercicios. Vistes al carrer 
mitjançant vidres, més llum natural. Millorar la ventilació i aire acondicionat. 

35 

Fer una piscina descoberta amb zona ajardinada per a que facin cursos intensius de natació a l'estiu i no haguem d'anar a 
Montbrió o Vinyols. També una zona de monopatins/Skate con el de Miami. Gràcies volem poder gaudir de Cambrils. 

36 
Que estigui tancat dels costats. Que ni hagi sala de reunions. Que les cistelles dels camps laterals es puguin baixar a 
l'alçada del mini-basquet. 

37 Que dispusiera de piscina descubierta. 

38 Taquillas funcionables, material gimansio para todos, control uso maquinaria gimnasio, más limpieza. 

39 Una altre piscina coberta. 

40 

Abaratar los precios de las clasesa y cuotas. Aumentar la propuesta y horario de actividades. Añadir nuevos deportes 
Badminton, Squash, Padel. Instalaciones adaptadas para todos (minusválidos) No al cierre por mantenimiento pagando 
igual. Descuentos a empresas sector quimico. 

41 Jo faria una cosa que agradi a tot Cambrils, una cosa lujosa i molt bonica amb molt espai. 

42 Proposo el pavelló a la zona de futbol per fer un pavelló més gran. 

43 Pavelló amb piscina coberta i un espai per fer arts marcials un tatami. Gràcies. 

44 Que la cinta no rebale. 

45 
Agua caliente en los vestuarios, en los vestuarios de la pista del campo de hoquei de la pista de arribba no hay nunca o no 
funciona. Una vergüenza. 

46 Una piscina d'aigua salada. 

47 Un dispensador d'aigua i un gimnàs amb més màquinaria. 

48 proposem que la pista estigui homologada per patinar i que hi hagin sales per fer dansa i altes activitats. Gràcies. 

49 Salas Gym más grandes y más máquinas. 

50 

La pista tendría que ser cerrada por los laterales para evitar las inclemencias del tiempo, tendría que ser de goma sintetica 
y que las canastan sean para cualquier categoria. Los/as Chicas/os lo necesitan. Grácias. 

51 El único inconveniente es que nos quedará lejos a mucha gente sin vehículo, pero sí hace falta un renovado pabellón. 

52 
Proposo que es valori construir una nova piscina al nou pavelló. Tots els pobles on anem a competir amb els Cambrils en 
tene piscines decents amb graderies. Nosaltres No! Cambrils poble de mar sense piscina en condicions. Gràcies. 

53 
Bona tarda, el nou pavelló ha de tenir una piscina gran de 50m. I també demano que els de Cambrils tinguin avantatges 
econòmiques i descomptes, perque es municipal. Gracies. 

54 Piscina nova coberta de 50m. Sala pel club d'escacs on es pugui jugar sense massa soroll i amb més espai. 

55 Necessitat d'ampliar gimnàs amb màquines i una piscina de 50m. 

56 
Me encantaria por mi por mis hijos, piscina pública exterior igual que la que hay en Vinyols i pagaría la mensualidad de 
Semana Santa a Octubre y como yo muchas familias! 

57 Pista futbol sala bona que no resbali. 

58 La construcció d'una piscina de 25 ó 50 m. 

59 La construcció d'una piscina de 25 ó 50 m. 

60 Nova piscina municipal. 

61 Tot tancat que no entri la pols, obert com els de Reus es un desastre brut i rellisca. 

62 Fer i tindre més classes de Spinning i que les bicis estiguin mes arreglades. 

63 Velodrom? Usar la pista d'atletisme per bici de carretera de 8-16anys? 

64 Nova piscinal municipal. 
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65 

Crec que hauria de ser completament tancat per evitar bruticia, vent….. La pista hauria de ser de goma sintètica per tal de 
amortiguar salts i no relliscar (com bé prescrist el projecte no m'agrada) Les cistelles dels tres camps laterals siguin 
convertibles de basquet a mini-basquet. 

66 Ludoteca per als fills. 

67 Que al nou pavelló es construeixi uan nova piscina. 

68 Una piscina al estar esta saturada. 

69 

Quisiera que el nuevo pabellón sea completamente cubierto y cerrado debido al viento y frío que hay en ese sitio, 
sobretodo en invierno que es cuando entrenan y compiten, especialmente los más pequeños. Otra cosa importante es 
que el suelo sea de un material adecuado para amortiguar caidas. 

70 En Vilafortuny al lado de las escuelas. 

71 Una sala d'escacs i una piscina de 50m. 

72 Gimnàs amb condicions. Aire acondicionat Excelent. 

73 
A cambrils li manca una piscina nova, ja que l'actual ha quedat obsoleta, preferiblement que sigui amb productes salins o 

menys agresius que el clor. 

74 

Las piscinas que se utilizan para actividades como Aquagim sean mas grandes ya que la actual es muy pequeña para la 
cantidad de personas que asisten a los cursos. También seria interesante que se impartan cursos de natación dirigidas para 
personas mayores. 

75 
Necessitem piscina, a l'actual no hi ha prou espai per poguer entrenar a hores normals. El Cambrils CN no podrá creixer 

mai si no tenim una nova instal·lació. 

76 Guixetes individuals per cada soci. Més espai gimnàs, a les 18 està tot ple. Llum natural al gimnàs. Parquin gratuit. 

77 ¿No es una propuesta, si no personalmente me parace muy lejos de todo, los que vienen andando del fondo de Cambrils? 

78 

No estoy conforme con la construcción de un pabellón ligero. Tiene dos pabellones con más de 20 años que necesitan 
reformas, por ejemplo:  
-Pongan los aires acondicionados prometidos en verano en la sala de fitnes.  
-Amplien la sala de fitnes, se ha quedado pequeña. 
-Recuperen los Jacuzzis eliminados hace años. 
-Extracción forzada de aire en los vestuarios. 
-Instalación fotovoltaica. 
-Duchas en condicione (algunas sin presión con más de 2-3 usuarios al mismo tiempo. 
-Y hay más que contar, pero no hay espacio........ 
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 PROPOSTES mail 

1 . Des de la penya ens agradaria, com ja em demanat altres vegades, tenir un petit magatzem o sala per a guarda el 
material de la penya. Trobem adequat que dins aquest nou projecte hi pogui haver aquesta possibilitat 

2 incorpori sistemes de CAPTACIO D'ENERGIA SOLAR, a se possible, integrats en el mateix edifici, com plaques 
horitzontals a la coberta o verticals, en aquest cas traslucides, als paraments verticals, en particular a sud i a ponent, per 
poder produir energia electrica per autoconsum o enviar a la xarxa, aprofitant la existencia de una ET al costat. Una 
bona eleccio d'aquest parament donaria personalitat al edifici i es podria finançar amb els estalvis energetics o amb 
l'ajut de la Distribuidora 

3 Crec que seria interessant considerar que el poliesportiu quedés una mica enrederit per deixar entre aquest i la 
carretera un espai (plaça) on la gent pogués quedar abans i despres d'entrar al poliesportiu, amb zona d'aparcament de 
bicicletes, etc... (Adjunto Imantge.) 

4 gent del rem, hem parlen de fer un "foso" al costa del pavelló, el fan servir per tal de millorar la tècnica, a les fotos que 
vaig veure , es tracta tram sols d´una estructura de formigó molt bàsica com ho veus per tal d'incorporar aquesta 
infraestructura al projecte 

5 El pavelló lleuger es una bona idea pel bé de l'esport a Cambrils. Gràcies per esforç que feu en construir.   
Tal com he sentit, es semiobert. Crec que gauria d'estar el màxim tancat, jaque serà difícil practicar esport sense fer-se 
mal els dies de vent.  
Si hi han 5 vestuaris a pista atletisme, sacrificaria 1 o 2 vestuaris , per fer una sala de reunions, amb un projector. Per 
reunions de directiva, passar vídeos de treball i partits de equip, reunions amb petits grups de pares. No hauria de ser 
molt gran aquesta sala. Per unes 25 o 30 persones com a màxim. 
La pista a ser posible, sintética, com pista 1 del pavelló. 
Sala de material per entitats esportives. 
2 vestuaris arbitres petits  
1 sol costat de graderies, en un dels dos laterals, amb 3 fileres de seients com a màxim. 
La pista pels laterals, hauria d'estar centrada. Que un lateral sigui per escalfament i banquetes equips amb uns 4 metres 
amplada, crec (ho determinen les normatives federacions). I que a l'altre lateral, on és la graderia hi hagi espai suficient 
(1,5 metres), per sacada pilota lateral i distància seguretat amb graderia,no com pavelló 1 del lateral riera que no arriba 
al metre entre paret i línea pista. Del costat de graderis no sé si s'hauria de ficar barana de separació, crec que els 
jugadors podrien pendre mal. Si fos el cas, respecteu el 1,5 metre entre barana i linea de pista. 
Com la pista estarà partida en 3 mini pistes.  Haurien d'haver mini porteries plegables (com pavelló 1) al lateral ample de 
banquetes. Altre costat, com serà graderia no es poden ficar. Hauriem de tindre 2 o 3 mini porteries mobils guardades 
en un raco o magatzem. 
Fixació de porteries principals al terra per handbol i al sostre amb cables per futbol sala. 
Vestuaris ventilats amb finestres que es puguin abatre amb una mínima opertura. Quan es dutxen nois, semblen 
saunes. Si hi ha ventilació, no hi haurà humitats i excès de calor. 
Del costat oest , els mampares o vidres que hi hagin , haurien de ser opacs, perquè no pases la llum i a última hora no 
molestes el sol de ponent per la pràctica esportiva. El lateral de graderia i el lateral de banquetes-vestuaris, s'hauria 
d'estudiar aquin costat es posa, si a est o a oest, perjudicant reflexe llum de la tarda, a baquestes o a espectadors 
graderia. 

6 Des de el Club Patí Cambrils, tenim com a suggeriment o més que res la necessitat urgent d’una o dos sales polivalent, 
on podríem practicar les activitats relacionades amb el nostre esport, Dansa, preparació física. Donat que la pista del 
nou pavelló segons ens van informar, serà impracticable per la nostra modalitat de patinatge. 
Així doncs, creien que no sería necessari tants vestuaris, i sí mes sales polivalents, per fer exercicis, cursos, reunions 
etc… 

7 Com a president del associació esportiva jiujitsu cambrils ens agradaria que al nou pavelló plantegeu si us plau sales 
polivalents per activitats i esports c el jiujitsu judo taekwondo i altres arts marcials. Sino fos  viable per pressupost, seria 
bo  poder contemplar algunes hores per la pràctica del nostre esport al nou pavelló. 
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8 Les propostes del Club Handbol Cambrils projecte del nou pavelló per part de l'Ajuntament son: 
-Que el pavelló NO tingui els 4 cantons oberts segons el projecte presentat ja que, no trobem útil aquesta proposta i 
que l'únic que provocarà que la infraestructura no sigui útil i que no es resolgui el problema de massificació dels 
Pavellons. 
Si realment ha de ser ventilat, per ser un pavelló lleuger, que es busquin projectes més coherents per tota Catalunya 
que no tinguin aquestes obertures evitant així la pols,brutícia o aigua que puguin entrar.  
Que tingui una sala de reunions actualment inexistent. 
No cal que que tingui molta graderia ja que l'afluència d'un partit són màxim 300 persones. 
Que el terra o terreny de joc sigui similar o igual al Pavelló 1 
Que disposi d'una sala per deixar el material. 
Que la mateixa pista de joc tingui 3 pistes de mini handbol/ basket transversals.  
Que tingui vestidors 
Al final busquem resoldre un problema i crear una alternativa als pavellons actuals, siguem referència a la província en 
crear una infraestructura bàsicament útil.  

9 Us passem unes propostes per si us poden servir a l'hora de preparar el projecte del nou pavelló d'esports: 
• Creiem necessari que aquest nou pavelló disposi d'un soterrani per encabir el gran nombre de material que s'utilitza 
per part del personal de l'Ajuntament, que es molt.  Això provocaria que tot el perímetre del pavelló s'utilitzés pel que 
realment es necessita (pista de joc, un bon nombre de vestidors, WC, sala de reunions, o el que es cregués oportú). 
• Creiem important un terra polivalent que permeti el joc a totes les disciplines indoor que es duen a terme a Cambrils . 
Això ens donaria molt de joc a l'hora d'encabir totes les necessitats de les entitats esportives, sigui quin sigui el moment 
que es necessiti. 
• És imprescindible que aquesta nova instal·lació esportiva sigui totalment sostenible, per tant s'ha de dotar de tots els 
elements que així ho facin complir, com plaques solars, llums que redueixin el consum energètic, i tots els que es 
puguin incloure que aconsegueixin la màxima sostenibilitat.  
• Que al sostre s'hi instal·lin claraboies que permetin que la llum natural il·lumini tot l'espai esportiu i així evitar un 
consum excessiu de la despesa energètica, en la mesura que es pugui.  
• Que es prenguin totes les mesures necessàries perquè el vent, que en aquesta zona quan bufa sol ser força 
contundent, no malmeti l'estructura, o inhabiliti l'espai per a poder realitzar les activitats pertinents.  
• Que s'incloguin graderies retràctils que permetin en qualsevol moment o depenent de les necessitats, encabir-hi més 
públic.  
Esperem que aquestes propostes siguin admeses pel bon funcionament d'aquesta nova instal·lació. 

10 Voldria transmetre la meva opinió com a ciutadana de Cambrils amb la meva família, envers la consulta de l'equipació 
del nou pavelló.  
Malgrat és cert que tenim la sort de tenir mar, trobo molt necessari pel jovent sobre tot, però també per la resta de 
persones, una piscina a l'aire lliure per l'estiu amb zona de gespa per afavorir llocs saludables i segurs per les relacions 
socials, que a part és podria aprofitar amb tancament desplegable de portes per l'hivern.  
També estaria bé per aprofitar i ampliar les instal. lacions deportives pel club Natació de Cambrils, donat que el volum 
de nedadors del club i cursets i d'altres nedadors fa que quedi molt limitat el seu funcionament.  

11 Amb les darreres informacions sobre la possibilitat de construir noves equipacions esportives a Cambrils, m'agradaria 
solicitar que es pugui construir una nova piscina a Cambrils.  
Amb l antiga del pavelló no és suficient per les activitats que es necessiten a diari. 
 La piscina está sempre plena, no hi ha prou espai ni horaris per a tots els socis i pels cursets diferents que s'hi podrien 
impartir. Concretament pel Cambrils Club de Natació en les seves diferents seccions. 
Demano, per tant, poder construir una nova piscina necessària pels usuaris de Cambrils.  
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12 Com a ciutadana de Cambrils i votant al municipi, així com a mare de nedadora i usuaria habitual de la piscina municipal 
des de fa 10 anys, em plau sol·licitar que es prengui en consideració la construcció d'una nova piscina en el projecte de 
construcció del nou pavelló.   
Passo a exposar els motius de la meva petició, que estic segura que que coincideix amb nombrosos usuaris de les 
instal·lacions actua 
Primer de tot, crec que saber nedar és imprescindible a la vida, i més quan parlem d'un poble costaner, en què el 
contacte amb l'aigua s'allarga durant molts mesos a l'any. Per motius de seguretat, tots els nens i nenes, així com 
aquelles persones que no en saben, haurien d'aprendre a nedar.  
D'altra banda, són moltes les persones que practiquem la natació com a activitat esportiva al llarg de l'any, ja que es 
tracta d'un esport molt popular, amb molts beneficis per la salut, de poc impacte i pràcticament a l'abast de totes les 
butxaques. En aquests moments, les instal. lacions actuals han quedat justes per a una població de més de 30.000 
habitants. En aquest sentit, precisar que a les hores de major afluència, quan s'hi realitzen els cursets i /o els 
entrenaments del club, i les activitats programades, com l'aquagim, i l'ocupació de carrils és superior i, per tant, es fa 
difícil trobar un carrer lliure per poder nedar amb comoditat.  
Finalment, cal afegir la gran tasca esportiva que està desenvolupant el Cambrils Cub de natació; especialment amb els 
nens i els joves nedadors, el qual, amb un important nombre de socis i simpatitzants, no tan sols desenvolupa una 
activitat esportiva de gran nivell, sinó que contribueix a la promocióde la vila de Cambrils quan s'hi realitzen 
campionats, així com al seu prestigi esportiu. En aquests moment, la piscina no presenta les millors condicions perquè 
els seus nedadors i nedadores puguin realitzar un entrenament òptim, ni tampoc per rebre la visita d'altres clubs quan 
s'hi realitzen campionats, tot i que es fa un esforç important per desenvolupar-hi les diferents competicions. Cal tenir 
present també, que a la piscina municipal també s'hi realitzen entrenaments d'altres clubs, que complementen amb la 
pràctica de la natació el seu entrenament esportiu, com és el cas del Club Nautic Cambrils, que organitza entrenaments 
setmanals a la piscina per als seus joves regatistes.  
Per aquest motiu, com a usuaria habitual de la piscina municipal per a la pràctica esportiva i familiar de nedadora, 
proposo que el projecte de construcció del nou pavelló inclogui una nova piscina municipal, adaptada a noves 
necessitats, que permeti una pràctica més eficient, amb tots els beneficis que generarà per a la nostra població i la seva 
imatge esportiva.  
A mode de conclusió, recordar que Cambrils es projecta com a destinació de turisme esportiu a l'exterior amb èxit, i 
aquest és un recurs cada vegada més important per a l'activitat econòmica del municipi. Per tant, si volem seguir 
mantenint aquest posicionament i aquest estandart de qualitat, es fa imprescindible la inversió en la millora i creació de 
noves infrastructures esportives, com és el cas d'una nova piscina. 

13 Segons les informacions donades per l'Ajuntament, no està prevista la construcció d'una nova piscina, un equipament 
que, com podem comprovar cada dia, és molt necessari, ja que la piscina amb prou feines pot acollir totes les activitats 
que s'hi fan i nosaltres, com a Cambrils Club de Natació, tenim una limitació d'espai molt important, cosa que ens 
impedeix créixer i desenvolupar la nostra activitat en igualtat de condicions respecte els altres clubs que disposen d'una 
piscina pròpia o en localitats on els ajuntaments els tenen en compte a l'hora de programar les activitats de la piscina 
municipal.  
Si us plau, feu una nova piscina, ¡no ens oblideu! 

14 Com a família practicant dels esports 
-Patinatge artístic 
-Natació 
sol.licitem la construcció d’una nova pista coberta on es pugui practicar correctament el patinatge artístic ( tenim 
moltes limitacions de disponibilitat i horaris) i també d’una nova piscina ( seria ideal que fos amb sostre paracticable ) 
per fer-la servir també a l’estiu. 
Ambdòs esports es veuen bastant limitats per la insuficiència de les instal.lacions actuals. 
Creiem que s’ha de donar suport a  altres esports de manera més justa i no prioritzar en massa ocasions tant al futbol. 

15 Que al nou pavelló s'hi construeixi també una altra piscina.  
La natació és un esport força invisibilitzat en general, però a Cambrils encara més. Per això, com a sòcia, volem fer sentir 
la nostra veu i que l'Ajuntament ens tingui en compte.  

16 Cambrils necessita tenir una piscina en condicions i que gent com jo, nedadora d'aigües obertes tingui un lloc per 
entrenar al meu municipi i no tenir-me que desplaçar com a l'actualitat a altres municipis com Salou o Hospitalet per 
poder entrenar . Hem de mirar més pels habitants del municipi i potser no tant pels turistes  

17 Com a esportista actiu en natació em vec obligat a fer part dels meus entrenaments en un altre municipi, on la piscina 
no està tan congestionada com la del nostre poble. 
És per aquest motiu que el meu vot es decanta cap a la construcció d´una nova piscina. Si fos el cas, l´ideal seria de 50 
metres. A Cambrils tenim una bona colla de nedadors que aconsegueixen gran quantitat de triomfs a nivell català i 
estatal. 
De segur que si contèssim amb una equipació com aquesta, el nom de Cambrils podría anar més amunt encara, del que 
ja el deixen els nostres nedadors. Gràcies. 
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18 Ens agradaria sol·licitar que el nou pavelló comptés amb una piscina, doncs la piscina del Pavelló Municipal actual està 
molt saturada. 
Moltes gràcies per comptar amb l'opinió dels ciutadans/es. 

19 Com a mare de dos nedadors del Cambrils Club Natació vull comunicar a l’equip directiu de l’Ajuntament que la 
inclusió d’una nova piscina al nou pavelló és vital per la nostra ciutat. Com ja sabem, la piscina de l’actual pavelló 
té moltes deficiències. Es tracta d’instal. lacions que ja tenen garirebé més de quaranta anys i no estan preparades 
pel nivell de població que tenim actualment a la nostra ciutat. De fet, crida l’atenció que una ciutat com la nostra 
no tingui piscina descoberta per l'estiu. Com a cambrilenca, m’adhereixo a la petició d’inclusió d’una pisicina dins 
la construcció del nou pavelló. El Cambrils Club natació, club de la meva família i dels meus  dos fills, està 
totalment limitat a la pisicina actual, per una falta important d’espai, que fa que el nostre club no pugui crèixer i 
desenvolupar la seva activitat en igualtat de condicions repecte d’altres clubs. Igualment, aquesta nova piscina 
podria construir-se de manera que a l’estiu fos una piscina descoberta. En definitiva, una imprescindible i 
merescuda pisicina perquè puguin gaudir d’aquesta tots els nostres ciutatans, i el nostre jovent, tal i com  la tenen 
altres ciutats no tan importants e internacionals com la nostra ciutat de Cambrils. 

20 tant de temps esperant un nou pavelló  
Crec que seria una llàstima perdre l oportunitat de fer-ho el més operatiu possible i això passa perquè aquest pavelló 
sigui totalment tancat i amb parquet.  
Espero que el proper any sigui una realitat 

21 El correcte seria pavelló totalment tancat en panells aïllants, coberta en clara boies per aprofitar la llum solar i el 
paviment revestir en parket vinilic de llarga durabilitat i no te cap tipus de manteniment. 

22 La meva opinió és que el pavelló llueger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia, vent, ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst el projecte inicial. 
Per mi, crec que és impressindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 

23 Desde el meu punt de vista i per preservar el estat de conservació i evitar la entrada de brutícia, d'animals o intrusos ho 
faria completament tancat. 
El terra, hauria d'ésser de goma sintètica, per tal de que els nens i altres jugadors no es facin mal al caure i amortiguar els 
salts als partits i als entrenaments. Això també afavoreix que no sigui tan lliscant. 
 Finalment per facilitar que totes les categories es beneficien del nou pavelló és important que les cistelles dels tres 
camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 

24 Celebro la construcció, més que necessària, d'aquest nou pavelló i ho agraeixo. 
Al meu parer hauria de ser TANCAT del tot, amb portes o finestres amples ja que el vent que, com sabeu, allà bufa 
bastant o la pluja (a més dels actes vandàlics) podrien impedir el normal desenvolupament de les activitats. 
Crec que reproduir el que hi ha al palau d'esports, amb totes les cistelles REGULABLES EN ALÇADA i porteries adaptades 
al minihanbol seria el més adient, per tal que Basquet, Hanbol i futsal puguin aprofitar-ne totes les variants que aquest 
pavelló pugui oferir. 
A més i com a punt clau la pista hauria de ser d'un material ANTILLISCANT (la humitat a la zona tant a primeres hores 
com al vespre és notòria) i de GOMA SINTÈTICA O PARQUET. 
Si s'ha de fer i és evident que s'ha de fer, fem-ho bé i no que per estalviar uns calers sembli una "chapuza". 
Tota la canalla que utilitzarà aquesta nova instalació ho agraïrà i les famílies també. 

25 Respecte al que he conegut del projecte, crec que el pavelló llueger hauria de ser una instalacio completament tancada 
per evitar brutícia, vent i major confort dels usuaris i visitants.  
Amb el gran volum d’activitats i entitats esportives que tenim al poble, es mereix una instalacio del segle XXI amb una 
mínima dignitat. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que 
sembla té previst en el projecte inicial. 
En tercer, lloc fora desitjable que la instalacio  disposes de gràdes pel públic asistent i també algun petit bar-cafeteria 
donat que aquella zona no existeix gaire o cap servei d’aquestes característiques. 
Com a darrer punt,  impressindibleque les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 

26 - Ha de ser tancat per a evitar l'entrada de brutícia i pols sobre la pista, ja que pot produir lesions durant la pràctica 
esportiva 
- Una pista de goma sistètica per amortiguar caigudes i evitar relliscades 
- A les pistes laterals de bàsquet les cistelles han de ser convertibles de bàsquet (3.05 metres) a minibàsquet (2.60 
metres) 
- En cap notícia he llegit que està prevista una pista central de bàsquet, supose que ho està. Però per si de car, és 
imprescindible que hi haja una pista central de bàsquet 
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27 Como ciudadana de Cambrils, me gustaría dar mi opinión personal en relación a la próxima construcción de un 
polideportivo previsto para el año que viene.  
Teniendo en cuenta que la finalidad de dicho polideportivo es que nuestros hijos /as puedan realizar su deporte  en 
esas instalaciones de forma segura y sin ningún contratiempo por las inclemencias del tiempo entre otros, considero 
que dicha construcción debe reunir una serie de requisitos tales como: 
 
Ø Debería estar totalmente cerrado , inclusive las esquinas. El suelo de las pista debe estar totalmente limpio 
impidiendo que  el polvo y la suciedad entre otros,  pueda penetrar por las esquinas  originando muchas veces  que los 
niños resbalen y puedan sufrir lesiones . Se trata de que practiquen deporte de la forma mas segura posible y por eso es 
necesario que esté totalmente cerrado y no parcialmente. 
 
Ø El suelo de la pista debería ser de goma sintética para evitar resbalones y lesiones innecesarias. Particularmente mi 
hijo es jugador de baloncesto desde hace varios años y notan mucho la diferencia de cuando entrenan en el pabellón a 
cuando entrenan en la pista de baloncesto al lado del campo de futbol. Independientemente de que la pista está a 
veces impracticable por las inclemencias del tiempo (lluvia, polvo) la mayoría de caídas de los jugadores es por 
resbalones por la calidad del suelo (hormigón) y la verdad que este aspecto si es muy lamentable verlo diariamente. Es 
necesario que sea un suelo que amortigue la multitud de saltos que implica practicar un deporte como el baloncesto. 
Muchos jugadores acusan dolor de talones por aterrizar en una pista tan dura como lo és el hormigón. 
 
Ø Por último, estaría muy bien si las canastas de los tres campos laterales pudieran ser convertibles de básquet y mini 
básquet; seria mucho más práctico para jugadores y entrenadores y se optimizaría mucho más el espacio. 
 
Estos son los requisitos que a mi parecer debería cumplir el futuro pabellón. Entiendo que cada deporte tiene sus 
exigencias. Del mismo modo que el futbol requiere césped para jugar, el baloncesto tiene sus propios requisitos. 
Afortunadamente el baloncesto en Cambrils no es un deporte minoritario ni mucho menos.  
Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder aportar nuestras ideas con respecto a su construcción. 

28 Pregaria que el nou pavelló fos cobert i sobretot que tingui una pista de goma sintètica que no rellisqui. És molt 
important per tal d'evitar lesions. També ajuda, a aquest efecte, que amorteixi els salts. El bàsquet és un esport més dur 
del que pot semblar. Hi ha moltes lesions i estaria bé mirar de minimitzar-les. També per això d'ha de mirar que no hi 
hagi cap paret ni element dur a prop dels límits de la pista. S'ha de deixar un bon marge de seguretat (uns dos metres, si 
és possible). Finalment, aniria molt bé que algunes cistelles fossin convertibles tamany adult-mini. 

29 Com a seguidors del club de basquet Cambrils i com a pares de jugador us aportem la nostra opinio sobre el nou 
pavello: 
Creiem que el pavelló lleuger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia,vent ,ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Per darrer punt impressindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 
Agraïts que wns deixeu donar opinio 

30 Gràcies per permetre a la ciutadania donar la seva opinió i recollir-ho en aquest procés participatiu. 
Primer crec que el pavelló hauria de ser completament tancat. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Important que les cistelles siguin convertir-les de bàsquet i minibàsquet per donar accés a tots els nens. 
Taquilles als vestuaris. 

31 En relació al procés participatiu sobre com hauria de ser del nou  pavelló lleuger, crec q aquest  hauria de ser 
completament tancat per evitar brutícia,vent ,ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Per darrer punt imprescindible, que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 

32 Creiem que el pavelló llueger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia, vent, ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Per darrer punt impressindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 
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33 Crec que el pavelló lleuger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia, vent, ocells,fred, ...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Per darrer punt imprescindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 
A més podria ser més gran per donar cabuda a altres esports com ara arts marcials que no tenen espais.  
El pavelló podria tenir un gimnàs gran ja que ara per ara l'altre és molt petit.  
Vestuaris y dutxes amb aigua calenta per descomptat.  
Afegeixo que es podria habilitar 2 carrils de atletisme ja que ara per ara no hi ha cap lloc cobert.  

34 La meva proposta és que posin pistes de pàdel. Gràcies 

3
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Aquí van les nostres aportacions respecte a la construcció del nou pavelló: 
Creiem que el pavelló lleuger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia, vent, ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant. 
Per darrer punt imprescindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de 
bàsquet i minibasquet. 

36 Crec que en lloc de construir el nou pavelló a la zona esportiva, on ja n'hi ha un. Seria millor anar construint pavellons als 
barris que queden més allunyats (Vilafortuny, la Llosa). Així serien més accessibles per a tothom. Hi ha gent gran que no 
condueix, i li aniria bé fer esport, i no pot. També aniria bé, ubicar-los a prop de les escoles i que es poguessin utilitzar 
per les activitats que no es poden fer al gimnàs. 

37 El nou pavello hauria de cobrir les necessitats dels clubs actuals, i com a part interessada ens els esports que realitzen els 
meus fills, demano: 
-el pavelló llueger hauria de ser completament tancat per evitar brutícia,vent ,ocells...etc. 
En segon lloc la pista hauria de ser de goma sintètica per tal de amortiguar els salts i no relliscar tant com el terra que té 
previst en el projecte inicial. 
Per darrer punt impressindible que les cistelles dels tres camps laterals siguin convertibles de bàsquet i minibasquet. 
-barreres pq els jugadors de hoquei en puguin fer ús també i no hagin de ser sempre ells qui utilitzin la pista descoberta 
actual, ja que amb els patins aquella pista acostuma a estar bruta o mullada 

38  Es podrien aprofitar els espais (miradors) del sostre del dos mòduls de vestuaris per realitzar sales polivalents B1 
diversos com ara sales de reunions, sales de gimnàs, sales amb tatamis de karate, taikondo o d'altres. 
- Les portes d'accés a les diferents sales (vestuaris, neteja, oficines) amb una amplada doble per poder entrar amb 
facilitat la maquinària de neteja. 
Per altra banda, es podria transformar el conjunt de la pista d'hoquei existent, i dels vestidors annexos per executar un 
altre poliesportiu lleuger, amb un cost molt menor que dignificaria el conjunt de la zona. Es podria incorporar un espai 
que ara mateix no té cap ús, de dos metres aprox. entre el mur tancament de la pista d'hoquei i un altre mur a la pista de 
futbol, per fer dues o tres fileres de grades. Amb una marquesina es podria cobrir la zona de pas entre els vestidors 
existent i la pista, i es podria fer un paviment de formigó en algunes zones per solucionar el tema del fang quan 
plou.B39 

39 Proposo fer una sala de reunions per als diferents clubs de la ciutat, ja que és una instal·lació de la qual no es disposa 
avui dia. Un lloc condicionat amb audiovisuals (TV, projector, altaveus...) i capacitat suficient per dur a terme reunions 
amb famílies, formacions internes dels entrenadors, assemblees de socis o juntes directives, reunions de coordinacions, 
cursos, ponències, etc. 
D'altra banda, també habilitaria una sala d'entrenament funcional que permeti el treball de força de forma col.lectiva 
(capacitat per a 15-20 jugadors) orientat cap a qualsevol objectiu com ara: la hipertrofia, la prevenció de lesions, la 
readaptació i la rehabilitació. Espai que actualment tampoc disposem els clubs de la ciutat i tan important és per la 
millora del rendiment dels jugadors. 
 

 


