PROCÉS D’IMPLICACIÓ CIUTADANA:

AJUDA’NS A DEFINIR NOUS USOS
PEL PALAU DELS COMTES!

Finalitat i objectius del procés
La finalitat del procés d’implicació de la ciutadania ha estat recollir
propostes i prioritats ciutadanes per tal de definir els usos d’aquest nou
espai públic.
Els objectius del procés han estat:
Informar la ciutadania de la operació d’adquisició de l’immoble, donant
a conèixer tots els elements vinculats a la mateixa i oferint resposta a
possibles dubtes i aclariments sobre la mateixa.
Debatre sobre els possibles usos de l’espai i recollir idees sobre què s’hi
pot fer, a fi de guiar la posterior definició d’un projecte de reforma i
rehabilitació.
Generar una implicació ciutadana que permeti l’apropiació d’aquest
espai per part de tothom.

Aspectes metodològics del procés
Estructura del procés participatiu
El procés d’implicació ciutadana s’ha concretat en les següents fases i
espais de participació:

Fase 1: Organització i presentació del procés
Espais participatius:
Grup motor del procés amb la presència de representants dels diferents
grups municipals. Constitució i realització d’una sessió de contrast per
determinar els espais i mecanismes del procés
Definició i posada en marxes de diferents mecanismes de comunicació.
Sessió informativa de presentació del procés i dels continguts a
debatre. 20 de febrer de 2019

Aspectes metodològics del procés
Estructura del procés participatiu
Fase 2: Participació de la ciutadania
Espais participatius:
Enquesta de percepció online i en paper disponible a la pàgina web
municipal i a dependències municipals. 21 de febrer a 3 de març de 2019.
- Taller deliberatiu d'usos: 5 de març de 2019 a les 19h al Casal Francesc
Macià.
Fase 3: Retorn de resultats
Espais participatius:
Grup motor del procés. Presentació de resultats. 18 de març de 2019.
Difusió de resultats a través de mecanismes municipals de comunicació.

Principals resultats enquesta
S’han recollit un total de 262 respostes vàlides, 15 de les quals
corresponen a qüestionaris en format paper, i la resta (247 respostes) a
qüestionaris recollits en el format online.
En relació al sexe de les persones que han donat resposta és majoria la
representació femenina (59,5% del total).
Pel que fa a l’edat, destaquen les respostes són de persones amb edats
compreses entre els 25 i els 44 anys (51,9%) seguits per les d’edats
compreses entres 45 i 64 anys (34,0%) les que tenen 65 i més anys (7,3%) i
els menors de 25 anys (6,9%).
Per últim, un 90,5% de les enquestes han estat respostes per persones
que resideixen a Centelles.

Principals resultats enquesta

Principals resultats enquesta

Principals resultats enquesta
USOS A PRIORITZAR EN EL PALAU DELS COMTES
Prioritat
baixa

Prioritat
mitjana

Prioritat
Alta

Usos socials o comunitaris

10,70

24,80

64,50

Usos culturals o artístics

11,10

36,30

52,70

Usos educatius o divulgatius

13,40

40,50

46,20

Usos de promoció turística

38,20

38,20

23,70

Usos empresarials

44,70

30,90

24,40

Usos sanitaris o assistencials

50,00

34,70

15,30

Usos d'habitatge social

60,30

26,30

13,40

Usos administratius i oficines
municipals

67,60

22,50

9,90

Usos de restauració (bar, restaurant)

71,00

22,10

6,90

Principals resultats enquesta

Principals resultats enquesta
Propostes d’activitat o ús per al Palau dels Comtes (resposta oberta)
Activitat o ús proposat

Percentatge de
casos sobre el total
(231 persones)

Activitat o ús proposat

Percentatge de
casos sobre el total
(231 persones)

Activitat o ús proposat

Percentatge de
casos sobre el total
(231 persones)

Hotel d'entitats

25,5%

Hoteleria

5,6%

Aula ambiental

,9%

Centre cívic

19,0%

5,2%

Residència

,9%

Ús social/comunitari
genèric

Espai d'assaig i treball
artístic

13,9%

Ús educatiu genèric

5,2%

,9%

Sales polivalents

13,4%

Ús cultural genèric

5,2%

Espais de coworking

11,3%

Zones verdes i/o horts

4,8%

Sales d'exposicions

10,8%

Escola de música

2,2%

Mercat cobert
Espai per oferir a les
universitats
CAP
Trasllat de l'Escola
Xoriguer

Biblioteca/arxiu

10,4%

Sala multiconfessional

,4%

Serveis administratius
municipals

Escola d'adults

2,2%

10,4%

Ús comercial genèric

,4%

Sales d'estudi

1,7%

Oficina de turisme

8,2%

Sala de concerts

1,3%

Aparcament

,4%

Habitatge tutelat /
social

Teatre/cinema

1,3%

Casal de Dones

,4%

7,8%

Banc del temps

,4%

1,3%

Banys termals

,4%

,9%
,9%
,4%

Museu

7,4%

Espai per realitzar
activitats extraescolars

Casal Gent Gran

6,9%

Mirador

1,3%

Zoo rural

,4%

Restauració

6,5%

Habitatge a preu de
mercat

1,3%

Centre de dia

,4%

Casal/Ateneu Jove i PIJ

6,1%

Usos comercials

1,3%

Ús lúdic per a
infants/ludoteca

6,1%

Escola de restauració

,9%

Base: 231 respostes

Principals resultats del taller deliberatiu
Propostes d’activitat o ús per al Palau dels Comtes
Activitat/espai

Col·lectiu beneficiari

Tipologia d'ús

Suport
total

Espai de coworking

Emprenedors

Empresarial

22

Centre cívic

Ciutadania, en general

Social i comunitaris

19

Parcel·les d'horts comunitaris
i jardí accessibles

Ciutadania, en general

Social i comunitaris

16

Hotel d'entitats

Entitats

Social i comunitaris

13

Sala polivalent: casaments i
enterraments civils, teatre a petita
escala, presentacions i exposicions

Ciutadania, en general

Social i comunitaris

13

Sala d'arts manuals: manualitats,
pintura, costura, terrisseria

Ciutadania, en general

Artístics i culturals

11

Restauració (bar o restaurant)

Ciutadania, en general

Lúdics i restauració

9

Oficina de turisme i punt turístic

Ciutadania, en general

Turístics i promoció

6

Llar assistencial a persones
disminuïdes

Persones disminuïdes o
gent gran

Sanitaris, assistencials i
habitatge social

5

Casal/Ateneu Jove

Jovent

Social i comunitaris

5

Principals resultats del taller deliberatiu
Propostes d’activitat o ús per al Palau dels Comtes
Activitat/espai

Col·lectiu beneficiari

Tipologia d'ús

Suport
total

Espai d'esbarjo infantil / Esplai

Infants

Social i comunitaris

5

Trasllat de l'escola d'adults i
l'escola de música
Pisos tutelats de gestió
municipal
Sala d'arts: dansa, ioga,
meditació
Hotel i restaurant

Adults i jovent

Educatius i divulgatius

4

Persones amb
necessitats especials
Ciutadania, en general

Sanitaris, assistencials
i habitatge social
Artístics i culturals

4

Turístics i promoció

4

Aula ambiental

Turistes i ciutadania en
general
Ciutadania, en general

Educatius i divulgatius

4

Aula de cuina

Ciutadania, en general

Educatius i divulgatius

3

Biblioteca

Ciutadania, en general

Educatius i divulgatius

3

Casal de Gent Gran

Gent Gran

Social i comunitaris

3

Escola d'art

Ciutadania, en general

Artístics i culturals

3

4

Principals resultats del taller deliberatiu
Propostes d’activitat o ús per al Palau dels Comtes
Activitat/espai

Col·lectiu beneficiari Tipologia d'ús

Suport
total

Activitats educatives i
divulgatives (xerrades)
Sales insonoritzades per assajos
musicals
Activitats familiars

Ciutadania, en general

Educatius i divulgatius

3

Grups de música i
entitats
Ciutadania, en general

Artístics i culturals

2

Social i comunitaris

2

Sala d'exposicions

Ciutadania, en general

Artístics i culturals

2

Habitatge social

Joves

2

Solàrium

Ciutadania, en general

Sanitaris,
assistencials i
habitatge social
Altres usos

Emissora de ràdio

Ciutadania, en general

Social i comunitaris

1

Trasllat cicle formatiu esports

Joventut

Educatius i divulgatius

1

Museu històric comarcal

Ciutadania, en general

Educatius i divulgatius

1

Habitatge privat per llogar

Persones que vinguin a
Centelles a viure

Turístics i promoció

1

1

Principals conclusions
- Abast ampli del procés amb la posada en marxa de diferents mecanismes i
possibilitats per comunicar i difondre, tant el procés com els continguts i
elements de debat.
- S’ha generat un important interès i implicació de part de la ciutadania,
assolint la participació d’un total de 378 persones, amb la següent
distribució.
• Sessió informativa inicial: 80 persones
• Enquesta presencial i on line: 262 persones
• Taller deliberatiu d’usos: 36 persones

- S’han generat un nombre important de propostes d’activitats i valoracions
sobre el futur ús del Palau dels Comtes.

Principals conclusions
En relació als usos a desenvolupar destaquen els següents elements:
-

Voluntat que el Palau dels Comtes sigui un espai per al gaudi i ús de la
població de Centelles. És un espai que es considera com a patrimoni del
municipi i, en general, es valora molt positivament la possibilitat que
passi a formar part dels espais d’ús ciutadà.

-

Es concep com un lloc atractiu on fer activitats i esdeveniments d’interès
per a la població.

-

Es valora que és un espai prou ampli per acollir diversos usos compatibles.
En aquest sentit pren força la idea de que pugui esdevenir un equipament
que respongui a un model de centre cívic.

Principals conclusions
Comparativa de les propostes amb major suport elaborades
mitjançant l’enquesta i el taller deliberatiu
Usos prioritzats
a l'enquesta

Propostes majoritàries
Pregunta de resposta oberta
de l'enquesta

Propostes amb major suport
del taller deliberatiu

Usos socials i comunitaris

Hotel d'entitats

Espais de coworking

Usos culturals i artístics

Centre cívic

Centre cívic

Usos educatius i divulgatius

Ús social/comunitari genèric

Parcel·les d'horts comunitaris

Usos de promoció turística

Sales polivalents

Hotel d'entitats

Usos empresarials

Espais de coworking

Sala polivalent

Sales d'exposicions

Sala d'arts manuals

Biblioteca/arxiu

Restauració (bar o restaurant)

Serveis administratius
municipals

Oficina de turisme i punt turístic

Oficina de turisme

Llar assistencial a persones
disminuïdes

Habitatge tutelat / social

Casal/Ateneu Jove

Principals conclusions
-

Durant el debat s’han expressat altres preocupacions en relació al nou
espai:

•

Per una banda, alguna de les persones participants en el taller deliberatiu
manifesten la seva preocupació sobre el finançament d’aquest espai, tant
pel que fa a l’adquisició, la seva reforma i adequació, com per al futur
manteniment. En aquest sentit caldrà avaluar les opcions existents.

•

Per altra banda, també es manifesta preocupació perquè el nou espai sigui
un espai respectuós amb el medi ambient, tant pel que fa als materials a
utilitzar en la seva reforma, com dels seus espais i també pel que fa a la
seva gestió energètica.

•

Per últim, el nou espai ha d’estar en consonància amb l’entorn en el que
està ubicat.

GRÀCIES

