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Consulta per als usos públics de la 
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Resum del procés 

EL procés de consulta va començar amb una assemblea-taller amb els residents 
de la Colònia d'Aviació, on es van replegar les seues preocupacions, necessitats i 
propostes. El resultat d'eixe taller ens va donar un marc perquè les propostes de 
les associacions veïnals, socials, culturals, esportives i de la joventut, no 
generaren futurs conflictes de convivència. I així va ser, el sentit comú i la 
saviesa popular entre veïnes i veïns va fer que es creara un marc de consens 
que, a falta de ser matisat pel Servei Tècnic de l'Ajuntament, ens done un 
resultat d'iniciatives de millora i d’ús públic de l’espai, que majoritàriament es 
desitja que siga dotacional, d’ús moderat, no massiu ni invasiu, respectuós amb 
l'entorn i els seus habitants. 

En observacions remarquem que les associacions de veïnes i veïns reivindiquen 
el resultat de l’Enquesta que van fer fa alguns mesos entre el veïnat. Tot i això, 
en l’assemblea dinamitzada per nosaltres vam registrar algunes contradiccions: 
per exemple, la proposta més votada a l’Enquesta va ser un Centre de salut, però 
a l’assemblea es descartava la idea afirmant que l’ambulatori (La Fàbrica) no 
està lluny. Recomanem s'explique bé i s'argumente la inviabilitat de la proposta 
per a no generar descontent.  

A continuació mostrem, en primer lloc, els “Resultats generals”, és a dir, totes 
les propostes recollides en els distints tallers, organitzades per àrees. I més avall 
els “Resultats particulars de cada taller”: les propostes recollides en cada sessió, 
incloent tots els matisos apareguts en les discussions. 

 

 

 

Resultats generals 

• Espai amb multiplicitat de usos per al barri, que garantisca la vigilància 
informal.  

• Normes de convivència, higièniques, de seguretat, etc. 

 

Disseny de l’espai 

• Equipaments necessaris per al barri i compatibles amb l’ús residencial, 
sense sorolls ni gentades. 

• Tanca al voltant de les zones privades que preserve l’espai residencial. 
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• Entrada per un accés al sud. 

• Canviar piscina per estany. 

• Parc de llums 

• Parcs adaptats. 

• Arbre decoratiu. 

• Escultura d’avió. 

• Animals a l’aire lliure. 

• Vigilància, càmeres de seguretat. 

• Banys. 

• Bar o xiringuito per a la piscina, el cine, etc. 

• Paellers públics.  

• Tirolina. 

• Pàrquing al terreny del sud, on es proposa la nova entrada.  

• Parada de autobús. 

 

Cultural/ Oci 

• Espai similar al Centre Cultural las Cigarreras d’Alacant, gran i 
polifuncional. 

• Sales de reunions // Espai de coworking, que facilite la col·laboració. 

• Biblioteca (la més pròxima està a les Uixoles). 

• Cine d’estiu // Autocine 

• Actuacions a l’aire lliure. 

• Espai exterior cobert per dotar-lo d’equipament teatral (llums, teló...). 
Vestuaris, etc. 

• Galeria d’art. 

• Refugi i museu. 

• Equipaments educatius-culturals, incloent la divulgació de la història de 
l’espai. 

• Bolera i recreatius // Arener per desenterrar ossos de dinosaures // Sala 
per a jocs de taula // Sala de jocs (bolera, minigolf... // Sala de jocs electrònics // 



            . heterotopia.centredestudis@gmail.com               722 27 15 50 

Simuladors // Escape rooms // Mini Urban planet // Canó d’aire. 

• Sala wifi (incloent lloguer de drons). 

• Paint ball, Airsoft o Làser tag. 

• Jocs pintats en el sol [alguns ambientats en la guerra] 

• Festes temàtiques (carnestoltes, nadal, halloween...). 

• Guardar la identitat de l’espai, reconèixer el seu caràcter patrimonial, 
declaració BIC. 

• Es fan festes al Clot però no a Santa Rosa. Integrar-les a l’espai. 

 

Infantil 

• Espai per a xiquetes i xiquets. 

• Parc de tubs, tirolina. Parcs per distintes edats dissenyat amb creativitat. 

• Espai per a l’Escola de Ciclisme, una pista per fer educació vial. 

• Locals o sales per a joves. 

 

Per majors 

• Centre cultural. 

• Equipaments esportius per a gent major. 

• Piscina coberta. 

 

Teatral/ musical/ dansa 

• Espai escènic. 

• Espai multiusos per a ús cultural. Lloc de música, assajos de grups 
musicals, de teatre, dansa... 

• Magatzems per a grups de dansa i teatre. 

• Utilitzar el Centre Cultural de Rodes com auditori per a les entitats 
culturals i socials del poble, i la Colònia d’Aviació com a espai d’assaig i 
magatzem, amb cubicles disponibles per a grups de música i assaig d’actors/rius 
i ballarin.s. 
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Esportiu 

• Canxa o pista polifuncional (futbet, bàsquet, etc.) amb sostre per a poder 
utilitzar-la també com a pista de patinatge.  

• Espais per a gimnàstica dedicats a diferents edats: joves i majors.  

• Piscina climatitzada. 

• Canxes. 

• Rocòdroms. 

• Pista de frontó. 

• Pista de parkour. 

• Pista de cars/ circuit bicicletes. 

• Tornejos d’esports físics i electrònics. 

 

Social 

• Centre social per al barri, multifuncional o multiusos amb espais per 
diferents associacions. 

• Centre de majors/ Residència pública de majors. Les residència privades 
són inaccessibles pel seu preu.  

• Es demana que s’aclarisquen les opcions per a un centre parroquial, o si 
més no per a Càritas i per a que els joves d’entitats com Júniors o Escoltes 
tinguen espais. Són entitats que donen servei al barri i al poble. 

• Horts urbans. 
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Resultats particulars de cada taller 

 

Residents de la Colònia d’Aviació 

Els residents ens parlen del model urbanístic americà que caracteritza la 
urbanització, en què la casa inclou el tram de gespa exterior, és a dir, la 
propietat privada comença a la vorera, en el límit de la gespa. S’estén la roba al 
carrer i tenen al carrer les calderes de la calefacció, per exemple. Volen 
preservar la seua privacitat i creuen que s’ha de reconèixer la singularitat d’este 
model urbanístic i arquitectònic com a patrimonial, reconeixent-lo com a Bé 
d’Interés Cultural (BIC). 

Es tem que l’accés incontrolat supose abandonament i vandalisme, com passa al 
veí parc del Romeral, del que alguns són veïns. Ha d’haver normes de 
convivència, higièniques, de seguretat, etc. 

Per tot açò demanen que l’Ajuntament pose una tanca al voltant de les zones 
privades que preserve el seu espai residencial.  

També volen que l’espai del recinte de la Colònia que ara s’obrirà a la ciutat 
tinga l’entrada per un accés al sud (entre el Club de Suboficials i el carrer Mare 
de Déu de Loreto), que creuen que és sol urbà.  

S’ha d’evitar obrir-lo com a parc públic; les dotacions han d’estar supeditades a 
usos que asseguren un control sobre els espais.  

Proposen equipaments necessaris per al barri i compatibles amb l’ús residencial, 
sense sorolls ni gentades. 

-Esportiu-recreatiu, en la forma de pistes multifuncionals, frontó, etc. 

-Educatiu-cultural, incloent la divulgació de la història de l’espai, una biblioteca i 
un teatre (que algunes de les presents consideren molt important). 

-Sanitari-assistencial. 

-Administratiu-institucional. 

-Centre social per al barri. 

-Residència de majors, que unànimement consideren una necessitat. 
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Al sol urbà al sud de la Colònia, que podria ser la nova porta d’entrada, es podria 
habilitar espai d’aparcament suficient, de manera que no s’aparcara a l’interior.  

S’hauria de tractar que les dotacions suposaren un avantatge per als residents, a 
fi d’assegurar la bona convivència. 

Demanen que les actuacions urbanístiques no perjudiquen a la resta de la 
Colònia (per exemple en la canalització de les aigües pluvials). 

Insisteixen en el control del so, tenint en compte l’ús residencial.  

Els pareix molt interessant que les entitats culturals (teatre, dansa, etc.) tinguen 
ahí el seu espai, i consideren que eixe ús beneficia la compatibilitat amb els 
residents. 
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Veïnes i veïns de Santa Rosa/ la Mistera i Clots 

Espai amb multiplicitat de usos per al barri (vigilància informal). 

Reivindiquen el resultat de l’enquesta que van fer les associacions de veïnes i 
veïns. Tot i això, la proposta més votada va ser “Centre de salut”, i en esta 
assemblea es diu que l’ambulatori “La Fàbrica” no està lluny. 

La segona opció era Piscina climatitzada. 

La tercera Instal·lacions esportives. Espais per a gimnàstica dedicats a diferents 
edats: joves i majors. Es parla de Pistes esportives compatibles amb distints 
usos. 

Es demana que s’aclarisquen les opcions per a un centre parroquial, o si més no 
per a Càritas i per a que els joves d’entitats com Júniors o Escoltes tinguen 
espais. Són entitats que ajuden al barri. 

Biblioteca (la més pròxima està a les Uixoles). 

Centre social per a les associacions. Centre multifuncional o multiusos amb 
espais per associacions, biblioteca, gimnàs per a joves i majors. 

Espai per a xiquetes i xiquets. 

Locals o sales per a joves. 

Residència de majors. 

Guardar la identitat de l’espai, patrimonial. 

Es fan festes al Clot però no a Santa Rosa. Integrar-les a l’espai. 

 

Esta és la relació de propostes votades pels veïns per ordre prioritari, segons 
reunions i enquestes realitzades a 620 veïnes i veïns dels barris de Santa Rosa i 
els Clots. 

(Font: A.VV. Santa Rosa/ la Mistera i A.VV. els Clots) 

312 CENTRO DE SALUD 
304 PISCINA CLIMATIZADA PÚBLICA 
299 INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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507 COMPLEJO PARROQUIAL STA. ROSA 
287 APARATOS DE GIMNASIA PARA MAYORES 
278 POLICÍA LOCAL, POLICÍA NACIONAL, GUARDIA CIVIL 
269 BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA 
242 OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES 
8 CENTRO SOCIAL 
7 RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD 
5 PARQUE INFANTIL 
4 CENTRO DE OCIO ALTERNATIVO 
4 CENTRO DE DÍA PARA MAYORES 
3 PÁRKING 
2 AUDITORIO PARA CONCIERTOS 
2 LOCALES PARA LOS JÚNIORS 
2 RESPETAR LAS ZONAS VERDES 
2 ROCÓDROMO 
2 ALBERGUE Y COMEDOR SOCIAL 
2 CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL 
2 GRUPO SCOUT 
2 TRINQUET DE PILOTA VALENCIANA 
1 AMFITEATRO AL AIRE LIBRE 
1 SUPERMERCADO 
1 UNIVERSIDAD PARA MAYORES 
1 MUSEO 
1 SALA DE CINE 
1 PROTECCIÓN CIVIL 
1 CENTRO COMERCIAL 
1 PISTA DE PATINAJE 
1 BOMBEROS 
1 APARCAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS 
1 INSTALACIONES POLIVALENTES 
1 OFICINA DEL SUMA 
1 CENTRO JUVENIL 
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Entitats culturals i esportives 

(Unió Ciclista d’Alcoi, Grup de danses Carrascal, Club esportiu Imperial, Ballet de 
Virginia Bolufer, Centre de dansa Imma Cortés) 

Important no doblar els usos a què es destina l’espai de Rodes. 

Cultural/ Oci 

Demanen un Centre cultural similar a Cigarreras d’Alacant, gran i polifuncional. 

Biblioteca. 

Sales de reunions. 

Espai de coworking, que facilite la col·laboració. 

Amb un baret. 

Cine d’estiu. 

Actuacions a l’aire lliure. 

Espai exterior cobert per dotar-lo d’equipament teatral (llums, teló...). Vestuaris, 
etc. 

Infantil 

Espai per a xiquet.s. 

Parc de tubs, tirolina. Parcs per distintes edats dissenyat amb creativitat. 

Espai per a l’Escola de Ciclisme, una pista per fer educació vial. 

Per majors 

Centre cultural 

Equipaments esportius per a gent major. 

Piscina coberta 

Teatral/ musical/ dansa 

Espai multiusos per a ús cultural. Lloc de música, assajos de grups musicals, de 
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teatre, dansa... 

Magatzems per a grups de dansa i teatre. 

Espais d’assaig. 

Esportiu 

Pista polifuncional (futbet, bàsquet, etc., amb sostre per a poder patinar. 
Rocòdrom. Piscina coberta. 

 

 

Consell Local de la Infància i l ’Adolescencia (CLIA) 

8 xiquet.s, 2 xiques 

6 xiquet.s, 5 xiques 

6 xiquet.s, 3 xiques 

Demanen que en allò que es realitze pose “Proposta del CLIA”. 

 

Canviar piscina per estany. 

Parc de llums 

Parcs adaptats. 

Arbre decoratiu. 

Escultura d’avió. 

Parada d’autobús. 

Animals a l’aire lliure. 

Vigilància, càmeres de seguretat. 

Banys. 

Pàrquing. 

 

Canxes. 
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Rocòdroms. 

Pista de frontó. 

Pista de parkour. 

Pista de patinatge. 

Piscina climatitzada. 

Pista de cars/ circuit bicicletes. 

Tornejos d’esports físics i electrònics. 

 

Cine d’estiu i Autocine. 

Bar o xiringuito per a la piscina, el cine, etc. 

 

Biblioteca. 

Teatre. 

Galeria d’art. 

Refugi i museu. 

 

Bolera i recreatius. 

Arener per desenterrar ossos de dinosaures. 

Sala per a jocs de taula. 

Sala de jocs (bolera, minigolf...). 

Sala de jocs electrònics. 

Simuladors. 

Escape rooms. 

Mini Urban planet. 

Canó d’aire. 

Sala wifi (incloent lloguer de drons). 
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Paint ball, Airsoft o Làser tag. 

Jocs pintats en el sol [alguns ambientats en la guerra] 

Festes temàtiques (carnestoltes, nadal, halloween...). 

Tirolina. 

 

 

Mencions a usos de la Colònia d’aviació en 
Pressupostos participatius 

(Subratllades en roig les mencions problemàtiques respecte d’usos proposats 
per altres col·lectius -referits a la tranquil·litat necessària en una zona 
residencial) 
 
Entitats mediambientals 
• Reubicació de paellers públics. Els paellers són perillosos per al bosc, caldria 

traslladar-los a parcs dins del municipi: Parc de Batoi, Cantagallet, Colònia 
d’aviació... Els paellers s’haurien d’instal·lar en zones altes per evitar 
problemes de fums (per exemple, Batoi, Zona nord o Romeral). 

 
Entitats culturals  
• Utilitzar el Centre Cultural de Rodes com auditori per a les entitats culturals i 

socials del poble, i la Colònia d’Aviació com a espai d’assaig i magatzem, amb 
cubicles disponibles per a grups de música i assaig d’actors/rius i ballarin.s. 
En el primer es podrien programar activitats més tranquil·les, de teatre i 
dansa, i en el segon concerts més sorollosos. 

 
3a edat 
• Obrir la piscina per a Santa Rosa. 
• Centre de majors/ Residència pública de majors. Les residència privades són 

inaccessibles pel seu preu.  
• Més Horts urbans, també a Colònia aviació i baix del Pont de Sant Jordi 
 

 


