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RESUM EXECUTIU: propostes acceptades
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1.

PRESENTACIÓ

En aquest document es recullen les valoracions del comitè tècnic del procés
participatiu de Ca n’Escarrinxo respecte les aportacions fetes:
-

a la jornada de dia 27 de novembre, on vingueren unes 100 persones.

-

als dos centres educatius Institut de Pollença i Col·legi Verge de Montision, en
les etapes compreses entre 12 i 18 anys.

-

al web www.canescarrinxo.info on es deixaren un total de 19 comentaris.

L’anàlisi de la viabilitat de cada aportació es va produir dimecres dia 20 d’abril a les
11h a la sala de reunions de l’Ajuntament i les persones assistents foren:
-

L’arquitecte tècnica de l’Ajuntament.

-

L’arquitecte urbanista de l’equip de La Bombeta.

-

El regidor de participació ciutadana.

-

La coordinadora del procés participatiu de l’equip de La Bombeta.

El document està estructurat de dues parts.

2.

VIABILITAT TÈCNICA

Principalment, les aportacions realitzades es focalitzen en dos eixos:
1. Eix 1. Espai interior i exterior.
2. Eix 2. Usos de l’espai (esportius, educatius, culturals, oci).
Valorem les aportacions en funció dels criteris següents:
CRITEIRS INVIABILITAT:
-Servei municipal ja cobert a una altra instal·lació o equipament (A).
-No és competència de l’Ajuntament (B).
-No és compatible amb els altres usos (c).
-No es pot acceptar per les característiques del territori (D).
-És inviable econòmicament/normativament (E).
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Els nombres que apareixen devora cada aportació corresponen al nombre de
vegades que aquesta ha sortit.
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EIX 1. ESPAI INTERIOR I EXTERIOR
Es va valorar cada tipus d’espai, les seves característiques i naturalesa.
Espais exteriors

Viabilitat

Explicació

Espai per a jardins, cuidat i funcional,
per fer berenars, tallers, horts..., amb
arbres, on es pugui anar a llegir i
passar la tarda. Bosc comestible. (9)

No (A)

Es justifica que ja hi ha un indret
públic devora que compleix
aquesta funció, que és La Vinyeta
del Pont Romà.

Un escenari multifuncional / Escenari
multifuncional reduït amb local
d’assaig / Escenari de pedra o a
cobrir/ Escenari amb possibilitat de
cobrir / Escenari cobert / Escenari
d’alçada per a poder-lo ampliar per a
grans esdeveniments musicals /
escenari amb possibilitat de cobrir /
escenari cobert(esplanada annexa a
zona de concerts (9)

Si

Tot és possible, caldria deliberar
amb l’Assemblea el tipus
d’escenari.

Instal·lacions esportives / . Skatepark /
Parkour parc / Gimnàs Grech(com a
Palma) / pista patinatge i multiesportiva /zona per fer exercici físic
enllaçada amb la de caminar (3ra
edat) / Espai entrenament aire lliure
(cal·listènia, rocòdrom, skatepark.)/
camp d’esports gratuït/ Espais per
realitzar tallers i entrenaments / zona
polivalent (11)

Si: màquines
biosaludables que
enllaci amb la ruta
per caminar.

Si: Espais per realitzar
tallers i
entrenaments, zona
polivalent.

La zona polivalent podria ser una
esplanada que també doni
cabuda a les festes de La
Patrona, fires o mostres, etc.

No (A): Skatepark:

Projecte gros d’adequació i
expansió del skatepark al pavelló
esportiu, devora el camp de
bàsquet.
Al Pavelló ja hi ha un espai que
respon a aquesta necessitat.

No (A) pista
patinatge i multiesportiva
No (A). Parkour park,
Espai entrenament
aire lliure camp
d’esports gratuït

Al Pavelló de Pollença i del Port
de Pòllença ja hi ha un espai que
respon a aquesta necessitat.
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Zona de lleure familiar: Taules i bancs /
Zona

per

torrades

/parc

infantil

No (B) Gimnàs
Grech(com a
Palma)
No (A). Taules i
Bancs. Zona per
torrades.

No és competència de
l’Ajuntament.

Si: parc infantil

És possible, caldria deliberar amb

descobert d’aventura /engronsadora
adaptada

/piscina

de

bolles

Es justifica que ja hi ha un indret
públic devora que compleix
aquesta funció, que és La Vinyeta
del Pont Romà.

i

dinamització infantil (16)

l’Assemblea el com.

Zona terra fèrtil per cultivar i sembrar

No (c)

Es

considera

que,

tenint

en

/hort familiar/ hort urbà col·laboratiu

compte les nombroses demandes

(4)

que hi ha, aquest ús es podria
ubicar a un altre espai que tingui
més

dimensió

i

cabuda.

S’estudiarà un lloc més idoni.
Espais per a cans/espai adaptat per a
mascotes (3)
Espai de trobada, lloc social amb una
plaça, cobert, obert 365 dies a l’any
(3).

Si

Es pot parlar amb l’Assemblea.

Si

Es pot parlar amb l’Assemblea.

Espais interiors

Viabilitat

Explicació

Escenari: Nau multifuncional, espai

Si

Es pot parlar amb l’Assemblea sobre el

multidisciplinar

d’arts

escèniques

tant per cent que caldria .

(escenari, teatre, conferències, etc)/
Sala

multifuncional,

(aproximadament
Escenari

cobert

grades
450

mòbils

persones).

/sala

teatre

multifuncional / teatre de Lloseta/ sala
polivalent per creacions i mostres (7)
Local per a associacions (Onit,
Dimonis, Cap de Fibló, ...).

Si

A parlar amb l’Assemblea.

No (A)

S’està fent una ampliació del
rocòdrom situat e el Poliesportiu.

Si

A valorar amb l’Assemblea.

Rocòdrom de dificultat i iniciació (15
m d’alçada).
Sales (2) espai de dimensió mitjana
per a tallers i debats / Espai per
treballar la transició eco-social. / sala

8

Procés deliberatiu Imagina Ca n’Escarrinxo
per a conferències / espai d’assaig
per a teatre, performance, circ,
acrobàcia/ local d’assaig per a
desenvolupament artístic/ sala per a
activitats/ sala teatre multifuncional(
galeria d’art/ espai cultural (12)
Sala assaig músics/ques: Estudis de

Si

A valorar amb l’Assemblea.

Si.

Tal volta plantejar la possibilitat de fer

música / sales d’assaig insonoritzades
/local música /
Piscina de bolles i dinamització infantil

un espai interior per infants. A valorar
amb l’Assemblea la idoneïtat.
Bar/ bar d’ambient musical/ Cuina
industrial /local restauració/ lloc on es
ven menjar econòmic (9)
Zona espai infantil cobert (possibilitat
de celebrar aniversaris)

Si

A valorar amb l’Assemblea.

No (B)

No és competència de l’Ajuntament.
Entraria dintre de l’iniciativa privada.
Una altra cosa seria un servei de
ludoteca.

En resum, es va considerar que cal posar a debat a l’Assemblea ciutadana
que es produirà durant el mes de maig, quin tan per cent de l’espai es vol per
activitats exteriors i quin tant per cent ha de ser edificable.
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PROPOSTA FETA PER L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE POLLENÇA

És una proposta que és viable i a valorar per l’Assemblea.
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EIX 2. USOS: esportiu

Esportiu

Viabilitat

Explicació

Skateparc (2)

No (A)

Projecte gros d’adequació i expansió del skatepark al
pavelló esportiu, devora el camp de bàsquet.

Rugby (2)

No (A)

Compatible amb el camp de futbol.

Patinatge

No (A)

Al Pavelló se’n pot fer.

Futbolín

No (A)

Està previst construir un espai jove en el centre del
poble on s’hi posaran futbolins.

Sala multijocs

No (A)

Està previst construir un espai jove en el centre del
poble on s’hi habilitarà una sala multijoc.

Futbol no federat

No (A)

Es considera que els equipaments esportius del
municipi responen a aquesta necessitat.

Trial

No (A)

Ja existeix un camp de trial devora del poliesportiu.

Circuit amb bici BTT

No (A)

Ja existeix devora del poliesportiu.

Circuit esportiu

No (A)

Hi ha d’altres serveis municipals que cobreixen
aquesta

demanda.

Es

necessita

un

servei

d’acompanyament i dinamització d’adult.
Rocòdrom

No (A)

Projecte gros d’adequació i expansió del skatepark al
pavelló esportiu, devora el camp de bàsquet

Exhibicions d’esport (tricks

No (A)

Ja existeix devora del poliesportiu

Pista bàsquet,

No (A)

Servei municipal ja cobert

pista padel (molt repetit)

No (A)

S’estan fent tres pistes de pàdel i una de tenis en el

football/motocros) (2) .

poliesportiu de Pollença.
frontón

No (A)

S’estan fent tres pistes de pàdel i una de tenis en el
poliesportiu de Pollença.

pista baseball

No (A)

Servei municipal que es pot cobrir en d’altres
equipaments.

hockey,

No (A)

Servei municipal que es pot cobrir en d’altres
equipaments.

paintball

No (B)

No és competència de l’Ajuntament.

pistas tenis,

No (A)

S’estan fent tres pistes de pàdel i una de tenis en el
poliesportiu de Pollença.

campo de golf,

No (B)

No és competència de l’Ajuntament.
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parc

aventures (tirolina,

No (C)

Es necessitaria a una persona que estigués guardant

escalada…),

l’espai per vigilar que se’n fes un bon us i ningú es fes
mal. Sí e podria plantejar en el marc d’un parc infantil.

camp nou futbol (2)

No (A)

Servei municipal ja cobert.

pistes ping pong

No (A)

Està previst construir un espai jove en el centre del
poble on s’hi habilitarà un espai per ping pong.
Font: elaboració pròpia

EIX 2. USOS: cultural

Cultural

Viabilitat

Concerts/festivals música (13)

Si

Teatre (8)

Si

Espectacles

(circ,

teatre,

Si

música, audiovisual) (3)
Circ (5)

Si

Cinema (a la fresca, amb

Si

cotxes...) (5)
Exposicions / galeria d’art (3).

Si

Fires / jornades (3)

Si

Jam session (2)

Si

Competicions

d’art

urbà(breakdance,

rap....)

Si

/

Concursos.(2)
Local d’assajos en condicions /

Si

estil Factoria del So (2)/ estudis
de música professionals
Espai per a assaig de teatre i

Si

circ
Espai de mostra artesanal.

Si

Escenari cobert (2)

Si

Local per associacions

Si

Escola

de

cultura

popular/ballades

i

local

o

Si

trobades

culturals
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Font: elaboració pròpia

EIX 2. USOS: educatiu

Educatives

Viabilitat

Tallers

(música,

circ,

teatre,

art

local,

artesania,

Si

cistelles,

espardenyes, material
reciclat) (5)
Xerrades /recitals de

Si

tot tipus (9)
Clubs

de

Si

temàtiques

Si

lectura/literatura (3)
Diades

(ecologia, art...)
Escola

formació

No (C, E).

professional

És

inviable

econòmicament i no és
compatible amb els altres
usos. No està ara mateix
dintre

del

municipal

pressupost
construir

i

executar el projecte d’una
escola

de

formació

professional.

EIX 2. USOS: d’altres usos

Socials

Viabilitat

Explicació

Espai lúdic i d’oci per a joves: festes,

Si però amb matisos.

Amb

l’Assemblea

caldria

Tardeos (3) Discoteca (15), quintades

deliberar sobre la possibilitat

ofert per ajuntament o iniciativa bars

de preveure un espai per a la

locals/ Festes de La Patrona / Patrona

celebració d’esdeveniments

kids /gincana per a joves (25 en total)

socials

que

comporten

activitats lúdiques i d’oci per
a

joves.

Entre

elles,

la
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celebració de les festes de
La Patrona.
pol cultural i social al poble que

Si.

A debatre amb l’Assemblea.

estigués fora del centre

En resum, bona part de l’ús esportiu, segons el comitè tècnic, ja està sent
gestionat en d’altres instal·lacions o equipaments. Caldria valorar amb
l’Assemblea totes les demandes que tinguin a veure amb l’ús cultural, educatiu
i social.

D’altres...
A continuació s’esmenten alguns comentaris que poden ser debatuts en el marc de
l’assembla.
LLIURE DE RENOU:

Es poden fer moltes coses però dedicar-lo només per festes tardeos i demés no!! Vos
penseu que no hi ha veïnats? Hi ha veïnats negocis i habitatges vacacionals ,les
festes que voltin per tot el poble i ens molestin a tots un poc no a un parell un molt.
Poden fer camps d’esport gratuït ja que tot és de pagament i molts nins i joves no
poden fer ús del polí.

I els veïnats que hi vivim? No tenim dret a descansar? Crec que es un lloc on se poden
fer moltes altres activitats. Camps públics per practicar esports (futbol, basquet, voleï,
etc.) Per fer concerts, hi ha molts altres llocs. Ca n’Escarrintxo es una zona on som
molts els veïnats que hi vivim tot l’any i tenim dret com qualsevol altre ciutadà del
municipi a no haver d’aguantar musica alta fins a altes hores de la matinada, com
ens passava sobretot abans de la pandèmia.
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POL CULTURAL I SOCIAL:
Aprofitant la reforma de la fàbrica, seria genial crear un pol cultural i social al poble
que estigués fora del centre. Tenim moltíssimes associacions culturals i socials que no
tenen seu on assajar (molts ho fan a centres educatius o a cases particulars) o actuar.
Seria ideal poder generar un centre on donar cabuda a espais polivalents per la
realització d’assajos i poder tenir un espai gran on fer grans actes. No hi ha grans llocs
on fer concerts grans o actes que necessitin espais diàfans en tot el nord de l’illa.
L’espai de «auditori» ja el tenim cobert amb el convent i el Capitol.

Hi ha molt de talent i gent creativa a Pollença, però falta un lloc tipo casal cultural
on tothom tengui dret a participar, tant com a artista com a públic, amb activitats
de retorn a la ciutadania. No només donar importància als concerts

INDRET D’OCI PER A JOVES
Espai per als joves. Tardeos, festes, concerts. És necessari un espai a Pollença on els
joves gaudeixin d’oci nocturn i els grups de música, DJs i cantants puguin donar
actuacions. És un poble on els joves sol·liciten això i sempre han d’anar a altres llocs
de l’illa.
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