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1. Metodoloxía
Para o correcto desenvolvemento do proxecto de participación estableceuse un cronograma de traballo que
permitise acadar todos os fitos plantexados o inicio do proceso. Os traballos iniciáronse o 1 de maio de
2017 quedando repartidas as tarefas do seguinte xeito:

FASE 1

FASE

TAREFAS

DURACIÓN

TRABALLOS PREVIOS

20 días

 Análise demográfico e sociocultural do concello de
Lalín

14 días

 Deseño da imaxe corporativa de proxecto

5 días

 Posta en marcha dunha campaña en redes sociais

5 días

 Elaboración dos contidos iniciais do proceso
participativo

13 días

FASE 2

FASE DE PARTICIPACIÓN

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

40 días

 Presentación e divulgación do proxecto

40 días

 Realización de enquisas

30 días

 Realización de entrevistas

30 días

 Visita ós colexios

5 días

 Xornada de portas abertas

2 días

 Talleres de necesidades e propostas

2 días

 Evento de 1 día

Traballos previos
Nesta fase realizáronse aquelas actuacións encamiñadas a poñer en marcha o proceso de participación da
piscina vella. Detállanse, a seguir, cales serían as accións a levar a cabo nesta fase.


Análise demográfico e sociocultural do concello de Lalín. Realizouse un estudo dos potenciais
usuarios de esta dotación urbana. Este estudio analizará a estrutura demográfica e o tecido
asociativo lalinense.
Documento: Informe da realidade demográfica e social de Lalín



Deseño da imaxe corporativa do proxecto. Realizouse o deseño do logotipo, naming, tipografía
e cromatismo do proxecto, dando unha imaxe coidade e uniforme do mesmo. Esta imaxe
corporativa será a empregada nos soportes de contidos do proxecto, tanto en papel coma en
formato dixital.

Imaxe corporativa do proxecto
INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Creación da web do proxecto. Dende o Concello ponse en marcha unha web responsive,
compatible coa web municipal de Lalín, o que permite colgar contidos audiovisiuais, descargar
documentación, novas, enquisas, axenda, correo de contacto, etc. Esta web dispón da suficiente
flexibilidade coma para incluír outros procesos participativos en caso de que se poñan en marcha.



Posta en marcha dunha campaña en redes sociais. Creouse unha páxina de facebook e púxose
en funcionamento unha conta twitter do proxecto. Estas redes sociais son o soporte no que se vai
informando a cidadanía de todas as actividades que teñan que ver co proceso participativo.



Elaboración dos contidos iniciais do proceso participativo. Realizaranse unha serie de
documentos para explicar o proceso participativo da piscina vella (tarefas, axenda, obxectivos,
etc.) Estes documentos, en forma de dípticos e paneis, servirán tamén como elemento
promocional do proceso ademais de constituír un elemento informativo itinerante que se instalara
en diferentes lugares do concello co obxectivo de chegar a maior número de cidadáns posible.

Díptico informativo do proxecto (ver anexo documental)
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Fase de participación
Nesta fase comezou o proceso participativo, propiamente dito, dos novos usos da piscina vella.
Contempláronse as seguintes tarefas.


Presentación e divulgación do proxecto
o Presentación do proxecto. A presentación do proxecto realizouse por medio dunha
rolda de prensa a que estarán convidados os medios de comunicación de índole local.
o Difusión. A divulgación do proxecto realizouse por varios canais:
 Páxina web do proxecto
 Redes Sociais
 Notas de prensa e entrevistas a medios locais
 Carteis e folletos
 Reunións cos grupos de interese (visitas a centros de educación, centros da
terceira idade). Nas visitas ós grupos poboacións con mobilidade restrinxida
(nenos e anciáns) aproveitaremos para coñecer, de primeira, man as súas
necesidades e propostas.
 Punto de información móbil. Estivo situado na rúa, e moveuse por diferentes
localizacións, en datas puntuais.



Talleres de necesidades e propostas. O proceso de participación leva aparellados unha serie
de talleres nos que se realizarán dinámicas de grupo dirixidas a recadar a máxima información
sobre as necesidades e propostas da sociedade lalinense. Contémplanse un mínimo de 4 talleres.
o Visita guiada a piscina vella, amosando as características deste espazo
o Talleres transversais. Estes talleres realizaranse mediante unha convocatoria aberta,
onde poderá participar calquer persoa.
o Talleres sectoriais. Estes talleres están orientados os representantes dos grupos de
interese (Stakeholders) para recuperación da Piscina Vella (presidentes de asociacións
deportivas, culturais, etc.).
Documento: En cada taller levantouse un acta das conclusións





Enquisas online. Na páxina web colgouse unha enquisa para coñecer as necesidades e
propostas da cidadanía. Ademais das cuestións sobre o proceso de participación, completouse o
cuestionario con datos persoais que nos permitirán contextualizar as respostas (sexo, idade,
residencia, etc.)
Entrevistas. Conscientes de que aos talleres non poden asistir todos os grupos de interese,
realizaranse entrevistas a aquelas persoas que non asistiron aos talleres, e sexan significativos
da realidade social de Lalín.
Documento: Informe da participación do proxecto
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Durante a primeira fase do proceso metodolóxico, o equipo de traballo determinou as características
mostra, isto é, definiuse o tamaño e procedemento de selección da mostra. Así mesmo calculáronse os
estimadores que se requiren para a xeración de resultados cun marxe de erro inferior a un 5% é un nivel
de confianza do 95% ou superior.
Un correcto deseño da mostra de poboación é fundamental para o correcto desenvolvemento do proceso
analítico tal e como se visualiza no seguinte diagrama:
2 - Deseño da enquisa
3 - Deseño da mostra
4 - Deseño da captación e do procesamento

1 - Planificación do proceso

5 - Captación
6 - Procesamento
7 - Presentación de resultados

As enquisas foron realizadas seguindo un sistema estruturado baseado nunha mostra de 501 individuos
repartidos por sexo e idade (a partir de 16 anos) e atendendo a distribución da poboación por cada parroquia
segundo a relación que exista co total de poboación municipal. Con todo o erro da mostra está por debaixo
do 5% segundo se deduce da aplicación da seguinte fórmula:

Onde:
n = é o tamaño da mostra poboacional a obter.
N = é o tamaño da poboación total.
Z = é o valor obtido mediante niveis de confianza. O seu valor é unha constante, polo xeral téñense dous
valores dependendo o grao de confianza que se desexe sendo 99% o valor máis alto (este valor equivale
a 2.58) e 95% (1.96) o valor mínimo aceptado para considerar a investigación como fiable.
D= representa o límite aceptable de erro mostral, xeralmente vai do 1% (0.01) ao 9% (0.09), sendo 5% (0.5)
o valor estándar usado nas investigacións.
p= Probabilidade de éxito
q = Probabilidade de fracaso
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Unha vez establecido os valores adecuados, procédese a realizar a substitución dos valores e aplicación
da fórmula para obter o tamaño da mostra poboacional correspondente ao universo finito determinado.
Neste caso para unha mostra de 501 persoas sobre dun total de poboación de 2.0044 habitantes (datos
IGE, 2016) danos un erro de mostra dun 4,3 % cun nivel de confianza do 95%.
1.1 Distribución xeográfica da mostra
O maior peso demográfico da parroquia de Lalín indicaba a existencia de movementos de atracción de
poboación sobre das parroquias circundantes. Neste senso e, falando do proceso de participación
propiamente dito, fíxose unha mostraxe que tivera en conta este desequilibrio dándolle maior peso a
participativo a parroquia dominante xa que nela se aglutina a meirande parte da poboación. Así mesmo son
estes cidadáns, os do núcleo urbano, os potenciais usuarios habituais das instalacións das piscina vella
pola súa maior proximidade.
O feito de que a poboación do núcleo presente un maior peso estatístico non é óbice para traballar con
todo o abano parroquial do concello. A estes efectos consideráronse como rurais 47 parroquias, todas a
excepción de Sta. María das Dores, nas que se fixo unha mostraxe menos intensa pero suficientemente
representativa dado o peso destas unidades administrativas no total municipal. Empregouse, para este fin,
a figura do Pedáneo como nexo entre os cidadáns das diferentes parroquias, incluíndo, ademais, enquisas
feitas polos propios veciños das parroquias a fin de que todas o opinións sexan tidas en conta.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Distribución social da mostra
O procedemento de recollida de datos por medio de enquisas baseouse, para o caso que nos ocupa, nun
mostraxe estratificado que consiste en dividir a poboación de Lalín en subgrupos homoxéneos (estratos)
respecto dalgunha ou algunhas características de interese para a enquisa, por exemplo: grupos de idades,
sexo, lugar de residencia. Na práctica, cada estrato constitúe unha mostra independente e adóitase aplicar
en cada un deles unha mostraxe aleatoria simple ou sistemático para seleccionar os elementos da mostra.
As vantaxes de empregar este procedemento son:





Tende a asegurar que a mostra represente adecuadamente a poboación en función dunhas
variables seleccionadas.
Obtéñense estimacións máis precisas.
O seu obxectivo é conseguir unha mostra o mais semellante posible á poboación no que á/s
variables estratificadoras refírese.
Facilita a organización do traballo de campo

Ademais da análise dos datos por ámbito xeográfico, sexo e idade tamén decidiuse incluír variables
socioeconómicas como “actividade principal” (traballador, estudante, xubilado, etc...) o que nos permitirá
facer un perfil estatístico neste senso unha vez rematado o proceso de toma de datos. En total fixéronse
501 enquisas.

Estratos sociais consultados
A hora de abordar o traballo de campo decidiuse implementar diferentes accións para cada grupo de idade
que variarán en función do grado de influencia social. Esta estratexia multivariable está encamiñada a dous
únicos obxectivos que son obter a maior cantidade de información posible respecto da percepción cidadá
dos servicios municipais e facilitar a proposta de novos usos para a Piscina Vella.
INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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CENTROS EDUCATIVOS
CEIP
Todo proceso participativo ten unha parte didáctica na que se lle explica a cidadanía que é o que se está a
facer e como poden tomar parte no mesmo. No caso da Piscina Vella o equipo de traballo decidiu incluír os
nenos de primaria (10-12 anos) no proceso de consulta pero non tanto polo feito de que a súa decisión fose
vinculante os efectos dos maiores de 16 anos senón para que entendesen a importancia da participación
social nun goberno democrático.

CEIP Xesús Golmar

CEIP Xoaquín Loriga

CEIP Varela Buxán

CEIP Vicente Arias de La Maza

CEIP Manuel Rivero

CEIP Sagrado Corazón

Primeiramente fíxoselles unha pequena explicación de que é un proceso de Participación Pública e
explicáronselle as características do edificio da antiga piscina. Todo elo mediante una presentación
interactiva. A recollida de información destes nenos recolleuse nun debuxo que, a modo de plano,
representa o espazo estudado e no que podían escribir ou debuxar a súas propostas. O resultado deste
traballo será visible a través dunha exposición.

Ver plano no anexo
INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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IES
Traballouse cos alumnos de todos os institutos de Lalín co propósito de que tivesen un partición activa no
proceso de toma de decisión para o novo uso da piscina. A actividade nestes centros consistiu nunha clase
explicativa de 50 min. na que se explicaba o proceso e algúns outros conceptos vencellados a acción
cidadá. A presentación empregada nestas clases é accesible dende este enlace http://arcg.is/2sY3toX

IES Laxeiro

IES Ramón María Aller

Ademais da clase os alumnos cubriron a enquisa tipo que se lle fai a calquer cidadán

Ver documento no anexo
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Agrupacións sociais e partidos políticos
Dado o seu maior grado de representación social decidiuse abordar o traballo con eles dun xeito máis
aberto para que puidesen opinar dun xeito máis libre que o que permite o formato de enquisa. Para elo
creouse un formato de entrevista que se lles eivou para que cumprimentasen.
A información aportada polas asociacións permitiu complementar a información recollida nas enquisas.

Ver documento no anexo
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2. Resultados. Percepción dos servizos e actuacións do Concello
2.1 Valoración xeral
A valoración xeral dos servizos públicos é bastante positiva, sendo o mantemento das zonas verdes o
servizo peor valorado mentres que o abastecemento de auga o servizo mellor valorado.

Sendeiros
Saneamento da auga

Abastecemento da agua

Sanitarios
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Instalacións culturais
Oferta cultural

Alumeado público

Presenza zonas
verdes/Espazos libres

Limpeza de Viario

Recollida de Lixo

Estado zonas verdes
Presenza Instalacións
deportivas

Segurida Cidadá
Presenza de parques
infantís

O cálculo do grao de valor estimouse, cuantificando as valoracións malas con un cero (0), as respostas
aceptables co valor 5 (sinalado en vermello na gráfica), e con 10 as valoracións boas, e ponderadas polas
valoracións totais. Estes resultados non se ponderan polo número de enquisa, xa que moitos cidadáns non
valoraron certos servizos, xa que non tiñan un criterio claro sobre determinados servizos.
VALORACIÓN DE SERVIZOS
Sanitarios
Instalacións culturais
Oferta cultural
Alumeado público
Presenza Zonas verdes/Espazos libres
Estado zonas verdes
Presenza Instalación deportivas
Presenza de parques infantís
Seguridade cidadá
Recollida de lixo
Limpeza de viario
Abastecemento da auga
Saneamento da auga
Estado de sendeiros

GRAO DE VALORACIÓN
4,85
5,68
5,13
6,06
6,54
4,17
7,27
5,94
6,28
6,03
5,34
7,63
6,93
5,36
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10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0

Puntuación acadada por cada servizo municipal. En verde as máis valoradas e en laranxa as menos.

Como se comentou anteriormente, existen variables que os enquisados non quixeron responder xa que
non tiñan criterio para a súa valoración. Na seguinte táboa pode verse o porcentaxe de variable sen valorar:
VALORACIÓN DE SERVIZOS
Sanitarios
Instalacións culturais
Oferta cultural
Alumeado público
Presenza Zonas verdes/Espazos libres
Estado zonas verdes
Presenza Instalación deportivas
Presenza de parques infantís
Seguridade cidadá
Recollida de lixo
Limpeza de viario
Abastecemento da auga
Saneamento da auga
Estado de sendeiros

% DE POBOACIÓN QUE NON TEN UN
CRITERIO SOBRE AS VARIABLES
5,99
8,38
15,17
9,78
6,19
7,58
7,98
8,58
8,80
9,18
11,18
11,98
15,40
10,20

A maior parte da poboación do concello descoñece o estado da rede saneamento e da oferta cultural
lalinense. En troques, ten unha idea clara do estado dos servizos sanitarios e da existencia de zonas verdes
e parques.
O descoñecemento da oferta cultural, en algúns casos debese á falta de interese sobre deste tema por
parte dos enquisados, mentres que no caso de saneamento din que non teñen criterio para a súa valoración,
aínda que en moitas zonas rurais son conscientes da súa presenza ou da súa necesidade

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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2.2 Valoración por localización

Poboación urbana e rural
O concello de Lalín non presenta unha valoración homoxénea se atendemos a distribución xeográfica dos
enquisados, pudendo observarse claras diferencias entre a percepción da poboación urbana e da rural. Do
mesmo xeito que estes dous grupos non presenta as mesmas sensibilidades, tampouco teñen o mesmo
coñecemento dos servizos e dotacións.
En liñas xerais a sensibilidade da cidadanía do rural é menos crítica que a poboación urbana, excepto no
saneamento da auga e no estado dos sendeiros.

Pob. Urbana

Sendeiros
Saneamento da auga

Abastecemento da agua

Pob. Rural

Sanitarios
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Instalacións culturais
Oferta cultural

Alumeado público

Presenza zonas
verdes/Espazos libres

Limpeza de Viario

Recollida de Lixo

Estado zonas verdes
Presenza Instalacións
deportivas

Segurida Cidadá
Presenza de parques infantís

Valoración dos servizos municipais. Sinalada en vermello aparece a franxa do aprobado.

A poboación rural é moi crítica co estado do saneamento xa que nun gran número de aldeas non existe
este servizo. Tamén é certo que un porcentaxe significativo do rural non o ve como un problema a
inexistencia deste servizo, valorándoo como aceptable ou sen ter unha opinión clara o respecto (19,42 %
NS/NC).
Respecto ao estado dos sendeiros cabe dicir que a xente do rural os valora dun xeito máis crítico, xa que
o asimilan non só aos sendeiros senón tamén ao estado das pistas rurais.
A valoración dos servizos sanitarios é moi similar sendo lixeiramente peor no medio rural.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Como xa dixemos anteriormente a poboación urbana é moito máis crítica, especialmente no que refire a
instalacións e oferta cultural, e o alumeado público, con máis dun punto de diferenza.
Ademais das diferencias de sensibilidade entre o rural e a vila, tamén existe diferenzas na falta de criterio
de valoración. Como se citou na valoración xeral, a oferta cultural é un dos servizos máis descoñecidos e
é curiosamente no ámbito urbano onde existe maior descoñecemento.
A pesar de que toda ou case toda a poboación rural entrevistada coñece se ten ou non servizo de
saneamento na súa aldea, resultan ser tamén o grupo poboacional con maior descoñecemento a hora de
valorar o servizo de saneamento.
Outra variable con grandes diferenzas é a percepción dos servizos sanitarios, sendo máis descoñecida nas
zonas urbanas. Observando os datos, unha das causas que pode dar resposta a esta situación e que existe
unha maior representatividade de poboación nova (<18 anos) nas zonas urbanas namentres que no rural
predominan os grupos altos de idade que, como norma, son os que mais visitan os centros de saúde.

Poboación vencellada
A poboación vencellada é aquela poboación que ten unha vinculación con Lalín (traballa ou estuda), pero
non reside no municipio.
En liñas xerais está sector poboacional presenta unha opinión bastante diferente, valorando moi
positivamente as instalacións culturais do concello ou a presenza de zonas verdes, mentres que de xeito
máis negativo o estado dos sendeiros ou o alumeado público. Estas desviacións poden deberse a falta de
coñecemento do concello de Lalín ou por comparación co seu lugar de residencia.
10
9

7,93

8

6,48

7
6
5

7,59

5,50

5,00

5,60

5,74

6,11

6,00

6,43
5,60

7,08

5,42
4,64

4
3
2
1
0

Valoración dos servizos municipais por parte da poboación vencellada. En vermello aparece a franxa do aprobado.

Como é lóxico a poboación vencellada ao concello de Lalín valorou menos variables que a poboación local,
debido ao descoñecemento de moitos servizos e dotacións. Mostra deste descoñecemento é que máis dun
terzo (1/3) deste sector de enquisados non valorou o servizo de abastecemento por descoñecemento do
mesmo
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3. Resultados. Propostas dos novos usos da Piscina Vella
Neste apartado amósanse os resultados das propostas cidadás para a antiga piscina. A pesar de que
existen diferencias entre o lugar de residencia ou idade, a tendencia é bastante homoxénea.
3.1 Propostas xerais
A maior parte da poboación consultada demostra preferencia porque a Piscina Vella se converta nun gran
complexo de piscinas abertas con atraccións (tobogáns), semellante á piscina de Antas de Ulla. Moitos
cidadáns afirman que isto sería un gran polo de atracción de visitantes para a vila ademais de transformarse
nun centro de ocio para os lalinenses.
Séguelle, moi de preto, a reconversión do espazo cara un uso deportivo. Neste senso cabe dicir que a
meirande parte da cidadanía valora positivamente as instalacións existentes pero afirma que están
ocupadas sempre polos mesmos deportes e que é complexo acceder elas no caso dos deportes
minoritarios (distintos ao fútbol e balonmán). Ademais, os máis novos din que é difícil empregar as
instalacións deportivas a última hora para un uso deportivo libre.
Dentro do uso deportivo destaca que se volva facer a piscina climatizada sobre calquera outra proposta.
30
25
20
15
10
5
0

Porcentaxe (%) de usos demandados

En menor medida a poboación demanda a creación dun espazo de uso lúdico, tanto para a xente nova
como para aos máis maiores. Séguelle o uso multifuncional (edificio polivalente) 1

Este termo non estaba recollido na enquisa, pero moitos dos cidadáns consultados solicitan un espazo
onde se poidan desenvolver tanto actividades culturais, como lúdicas ou deportivas. Argumentan que a
diversidade funcional, pode cubrir máis necesidades da Vila.
1

Un dos requisitos deste edificio polivalente, sería a presenza de salas para realizar obradoiros (culturais,
sociais, etc.) e contar tamén con despachos ou oficinas a disposición do tecido asociativo.
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USO
Ampliación da piscina aberta
Asistencial
Comercial
Cultural
Deportivo
Educativo
Lúdico
Ludoteca e piscina aberta
Uso multifuncional
Social
Outros
NS/NC

PORCENTAXE (%)
27,26
1,88
3,20
6,58
24,44
1,50
14,29
3,38
12,03
4,51
0,19
0,75

A unha maior distancia están o uso cultural e o social. Dentro do uso cultural predominan as peticións dun
cine ou dunha sala de danza, mentres que no uso social é o refuxio de animais é a dotación máis
demandada.
Dun xeito máis secundario a cidadanía demanda os usos comerciais, educativos e asistenciais.
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3.2 Uso pormenorizado
Estes usos non son homoxéneos, exceptuando o da ampliación da piscina aberta, xa que a xente ao ter a
referencia da Piscina de Antas, ten moi claro o que quere.
Na seguinte táboa pódese ver o nivel de aceptación de cada uso específico, sendo a ampliación da piscina
aberta a máis valorada. Séguenlle o uso multifuncional e a zona de ocio e xogos que superan
lixeiramente o 10% de valoración.
A maior distancia localízanse a piscina climatizada cun 8% seguido da zona polideportiva (neste uso
non se contempla a piscina climatizada). Xa por debaixo do 5% (menos de 25 votos) atópanse os seguintes
usos: ludoteca e piscina aberta, pista de skate, BMX e bicicleta, cine, refuxio de animais e centro comercial
e pista de xeo.
O resto de propostas teñen valores inferiores o 1,5% (menos de 8 votos).
USO ESPECÍFICO

% DAS ENQUISAS

Ampliación da piscina aberta

27,26

Uso multifuncional (edificio polivalente)

12,03

Zona de ocio e xogos (infantil e xuvenil)

11,84

Piscina climatizada

8,08

Zona multideporte e asociacións deportivas (deportivo sen especificar)

6,77

Ludoteca e piscina aberta

3,38

Skate park, BMX e pista de bicicleta

3,20

Cine

2,63

Refuxio de animais

2,63

Centro comercial

1,50

Pista de xeo

1,50

Uso comercial sen especificar

1,32

Pista de tenis e pádel

1,13

Pista de fútbol sala ou fútbol 7

0,94

Biblioteca

0,94

Uso social sen especificar

0,94

Zona de exposicións- museo

0,94

Pista de atletismo

0,75

Uso cultural sen especificar

0,75

Pista de karts

0,56

Ximnasio

0,56

Zona de ocio para maiores

0,56

Zona de actividades e lecer para persoas con discapacidades

0,56

Sala de danza

0,56

Albergue de peregrinos

0,38

Para que sexa máis operativa esta análise pormenorizada facemos unha agrupación por tipoloxía de usos
que disgregamos a seguir:
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Uso deportivo
O uso coa maior diversidade é o deportivo. Dentro del, a maioría quere volver a o uso da piscina climatizada,
aínda que a demanda doutra piscina climatizada non é maioritaria respecto a poboación enquisada, si que
o é a crítica da piscina climatizada do Lalín Arena. Existe un gran consenso social respecto de que a piscina
do Lalín Arena debería ser de maior tamaño, como a antiga piscina.
O sector cidadán que reclama a piscina climatizada, xustifica a súa necesidade, pola longa lista de espera
para as clases de natación dos rapaces (ata 1 ano) xunto con que non se pode realizar competicións de
natación na do Lalín Arena.
Despois, o segundo uso maioritario, e a creación dunha pista de ciclo, BMX e skate park, especialmente
solicitado polo sector máis novo de poboación. Os adolescentes afirman que a creación de estas pistas
sería un gran reclamo para Lalín.
Séguelle en importancia a creación dun espazo para practicar varios deportes así como a posta en marcha
de locais para as asociacións deportivas (outros tipos de asociacións tamén demanda dun espazo
adecuado para realizar actividades). Con menos peso e dentro do público máis novo existe un claro interese
por unha pista de xeo.
De xeito máis secundario demándase un ximnasio, pistas de atletismo, pista de fútbol sala ou fútbol 7 e
outros deportes.

Usos deportivos (%)

1,56

3,91

11,72

3,13

33,59
4,69
6,25

1,56
2,34
3,91

12,50
16,41

Piscina Climatizada

Skate park, BMX, pista de bici

Zona multideporte e asociacións deportivas

Pista de Futbol sala o futbol 7

Ximnasio

Pista de patinaxe

Pista de xeo

Pista de tenis e padel

Pista de atletismo

Pista de Baloncesto

Outros deportes

Uso deportivo sen especificar

Uso lúdico
Respecto ao uso lúdico demandase unha zona de ocio e xogos, especialmente para os máis novos. Aínda
que un porcentaxe significativo reclama zonas de ocio para os rapaces de máis de 10 anos, ou incluso para
todas as idades.
INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Debido ás dimensións e a estrutura da Piscina Vella un porcentaxe significativo da poboación pide
compatibilizar o uso lúdico coa piscina aberta.

Uso multifuncional
Inicialmente esta categoría non aparecía na enquisa, pero un porcentaxe significativo da cidadanía, cree
que un espazo polivalente pode solucionar o déficit de instalacións culturais, sociais e deportivas de Lalín.
No uso multifuncional existe unha demanda xeral para que se cree un espazo para realizar actividades e
talleres, tanto para xente nova como maiores, e unha zona dispoñible para as asociacións.

Uso cultural
Dentro do uso cultural a construción dun cine é a instalación máis demandada, especialmente por parte da
poboación máis nova. Séguelle, a maior distancia, a creación dun museo ou a posta en marcha dunha sala
de exposicións, unha sala para danza o dunha zona para realizar talleres e actividades culturais.

Uso comercial
O uso comercial céntrase en tendas e actividades comerciais que non existen no concello (cadeas de roupa,
tendas específicas, etc.).

Uso social
O refuxio de animais é o uso social máis demandado con bastante diferencia, seguido pola creación dun
albergue de peregrinos, obradoiros sociais, e un comedor social.

Uso educativo
A biblioteca é o máis solicitado dentro deste uso, afirmando que a existente é un espazo moi pequeno que
non cubre as demandas da Vila. Outras actividades propostas son crear unha horta ou invernadoiro
formativo.

Uso asistencial
Destaca a idea de poñer en marcha un centro para persoas con discapacidades. De xeito máis puntual
proponse un centro para mulleres maltratadas ou un para nenos en perigo de abandono, unha residencia
de terceira idade, ou un albergue para a xente sen fogar.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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3.3 Por asociacións
Contactouse coa maior parte das asociacións e colectivos, pero só oito delas contestaron a nivel asociación
ou institucións. Aínda que varias delas favoreceron a consulta dos seus integrantes (socios ou
participantes), xa que non se encontran capacitados para dar unha imaxe como conxunto. Entre esas
asociacións están dúas asociacións veciñais, catro asociacións deportivas, e dúas institucións educativas.
Estas entidades representan a máis de 750 persoas dentro do concello e prefiren os seguintes usos para
o edificio da antiga piscina. Os valores ponderáronse polo número de asociados ou representados.
USO

PORCENTAXE

Uso multifuncional
Ampliación da piscina aberta
Piscina climatizada
Lúdico
Zona termal con SPA

32,33
30,93
24,25
10,34
2,16

Esta valoración é similar á das enquisas, tendo como principal diferenza que o edifico polivalente ou
multifuncional é o uso máis demandado. Ademais ten un maior peso a recuperación da piscina climatizada,
duplicando a porcentaxe das enquisas. Unha das novidades, dentro das propostas, é posta en marcha dun
SPA.
As asociacións defenden a reconversión do espazo cara un edificio multifuncional para usos lúdicos, con
locais para realizar obradoiros e para as asociacións deportivas. As razóns que dan para defender a
proposta son as condicións climatolóxicas de Lalín e que podería ser empregada por toda a poboación.
Os seguintes usos, en canto a porcentaxe, son a recuperación da piscina climatizada ou a posta en marcha
dunha aberta. As razóns que xustifican estes usos son económicas, debido que o edificio xa estaba
destinado a este fin. Tamén defende que a súa localización céntrica favorece o acceso da poboación ás
instalacións.
De xeito máis secundario aparecen o uso lúdico, como parque infantil para os rapaces en inverno, e como
SPA e zona termal.

Usos propostos segundo o nº de asociados

Piscina aberta gratuita

Piscina climatizada

Centro multifuncional

Ludoteca

Zona termal con SPA
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3.4 Por localización
As diferenzas entre os cidadáns lalinenses do rural e da vila de Lalín, son moi sutís pero sen embargo
pódense extraer algunhas conclusións significativas se as comparamos coa poboación vencellada (aquela
parte que sendo de fora do Concello, realiza todas as súas actividades en Lalín).

Usos propostos segundo a poboación rural
30

26,85

25

20,81

20
15

12,08

10

3,36

5

4,03

11,41
6,71

6,04
2,68

2,68

0,67

2,68

0

Porcentaxe (%) de usos demandados

Usos propostos segundo a poboación urbana
30

28,05
25,21

25
20

15,86
13,03

15
10
5

6,23
1,42

2,55

4,82
0,57

2,27

0

0,00

0,00

Porcentaxe (%) de usos demandados
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Analizando as dúas táboas anteriores a penas se observan variacións significativas e tan só se inverten os
valores no caso de uso lúdico fronte a uso multifuncional. En calquera caso, é a idea de ampliar a piscina
aberta a preferida pola cidadanía.

Usos propostos segundo a poboación vencellada

33,33

35
30
25
20

20,00
13,33

15

10,00

10

6,67

6,67

6,67
3,33

5
0

0,00

0,00

0,00

0,00

Porcentaxe (%) de usos demandados

Se atendemos agora ás preferencias da poboación foránea atopámonos con que a meirande parte da
poboación vencellada prefire empregar a antiga piscina para un uso deportivo poñéndoo por diante da
ampliación da piscina aberta que é a opción preferida polos lalinenses.
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3.5 Por idade
USO
Ampliación da piscina aberta
Asistencial
Comercial
Cultural
Deportivo
Educativo
Lúdico
Ludoteca e piscina aberta
Uso multifuncional
Social
Outros
NS/NC

IDADE
< 18

18- 44

45 - 65

> 65

20,49
0,41
6,15
9,84
28,28
0,41
16,39
1,64
12,30
3,69
0,41
0,00

33,50
4,00
0,50
4,50
23,00
2,50
11,00
3,00
11,00
5,00
0,50
1,50

32,84
1,49
1,49
2,99
19,40
2,99
16,42
7,46
11,94
1,49
1,49
0,00

33,33
0
0
0
11,11
0
16,67
16,67
22,22
0
0
0

A táboa anterior amosa as preferencias de uso segundo o grupo de idade. Tal e como se pode ver nos
datos, atopamos algunhas diferencias segundo os anos dos enquisados pero segue sendo a opción de
“ampliación de piscina aberta” a preferida polos cidadáns de tódalas idades, excepto na poboación menor
de 18 anos que prefire usos deportivos.

A poboación menor de 18 anos
No tocante o uso cultural, hai unha clara necesidade por parte da xente máis nova de espazos de este tipo.
O que máis se demanda son uns cines seguidos, a unha gran distancia, polos museos ou salas de
exposicións. De xeito puntual reclaman outros usos, como salas de danza ou salas de concertos.
A nivel deportivo as pistas de Skate e de BMX son as instalacións máis demandadas, seguidas polas pistas
de xeo. De xeito máis secundario aparecen outras instalacións como a piscina climatizada e de maneira
máis puntual: pistas de baloncesto ou fútbol, boleira, ximnasio, petanca, kick boxing, etc.
Respecto a nivel lúdico, os rapaces piden unha zona de ocio (sala de festas e xogos, areas recreativas,
pistas de karts, parques, etc).
O refuxio de animais e o uso social máis demandado, seguido a distancia por obradoiros sociais (cociña,
carpintería, etc.).

A poboación de 18 - 44 anos
A nivel asistencial existe unha preocupación por crear un centro para persoas con discapacidades e en
menor medida, un centro de mulleres maltratadas, un comedor social-albergue de xente sen fogar e centro
de día.
Para o uso cultural prefiren un espazo para danza fundamentalmente, e de xeito secundario zonas para
realizar talleres ou sala de exposicións coa biblioteca.
Respecto o uso deportivo a piscina climatizada (29) é a instalación máis demandada, seguido a maior
distancia de unhas instalacións para varios deportes (minoritarios), pistas de pádel e tenis, campos de fútbol
sala ou fútbol 7 ou campos de tiro.
No uso educativo basicamente todas las propostas se encamiñan cara a creación dunha nova biblioteca.
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A poboación de 45 - 65 anos
No referente o uso cultural queren unha zona para realizar teatro, salas de exposicións e reunións.
Respecto o uso asistencial propoñen un albergue para a xente sen fogar.
Para uso deportivo prefiren, na súa maioría, a piscina climatizada. En menor medida zonas de multideporte
ou unha pista de ciclo.
A nivel educativo solicítase unha instalación formativa para ensinar actividades agrícolas (invernadoiros).
Este rango de idade prefire maioritariamente que o uso lúdico se adique aos nenos e adolescentes, de xeito
puntual a persoas maiores.

A poboación de máis de 65 anos
A poboación de máis de 65 anos prefire a ampliación da piscina aberta e descartan a recuperación da
piscina climatizada xustificando que xa existe unha.
A súa segunda opción sería crear un espazo multifuncional con usos variables en función das necesidades
da poboación da Vila. Por ultimo, a súa terceira opción estaría a cabalo entre empregar o edificio da antiga
piscina coma un espazo do uso lúdico que complemente a existente ou combinar este uso lúdico cunha
ampliación das piscinas abertas.
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4. O taller de traballo
O venres 30 de xuño tivo lugar, na Casa do Concello de Lalín, o taller de traballo cos representantes sociais
pertencentes a diferentes ámbitos do tecido local. A este evento invitouse aos principais colectivos de Lalín
e a calquera persoa interesada no proceso, especialmente aqueles que levaban tempo demandando un
uso determinado da Piscina Vella. A pesar do aviso e da confirmación dun gran número de colectivos, só
asistiron 7 persoas (4 a nivel persoal e 3 de colectivos).
Para un mellor desenvolvemento da actividade, organizouse ós asistentes en dous grupos de traballo co
propósito de propiciar o diálogo e a reflexión conxunta para cada unha das 5 propostas mais votadas.
Adicionalmente deuse a posibilidade de incorporar outra proposta ao proceso de decisión de entre as 10
máis valoradas se así o consideraban oportuno os asistentes.
USO ESPECÍFICO

% DAS ENQUISAS

Ampliación da piscina aberta

27,26

Uso multifuncional (edificio polivalente)

12,03

Zona de ocio e xogos (infantil e xuvenil)

11,84

Piscina climatizada

8,08

Zona multideporte e asociacións deportivas (deportivo sen especificar)

6,77

Ludoteca e piscina aberta

3,38

Skate park, BMX e pista de bicicleta

3,20

Cine

2,63

Refuxio de animais

2,63

Centro comercial

1,50

En vermello os 5 usos máis votados e de obrigatoria inclusión. En verde os 5 seguintes de inserción optativa.

Para o proceso de análise de cada unha das alternativas decidiuse empregar un estudo DAFO, un sistema
sinxelo de manexar pero tremendamente eficaz a hora de avaliar os pros e os contras de cada opción.
De forma básica, pode afirmarse que unha análise DAFO céntrase nos factores internos para recoñecer
Fortalezas e Debilidades e, por outra banda, sinalaranos as Oportunidades e Ameazas a partir dos factores
externos. Trátase dunha análise idónea para traballar as alternativas dun proceso de participación pública
a partir dos resultados obtidos no proceso de sondaxe, polo que sobre todo constitúe unha maneira de
obter información crítica a partir da que actuar ou absternos de facelo.
Aínda que poida parecernos que Fortalezas e Oportunidades, por unha banda, e Debilidades e Ameazas,
por outro, son conceptos similares, en realidade non é así, esencialmente porque se distinguen por un
enfoque distinto, ben sexa interno (ou subxectivo, da propia alternativa) ou externo a ela. É así que a
ferramenta DAFO enfoca a análise de cada unha das alternativas de forma integral, desde un
complementario enfoque interno e externo que, ante todo, busca facer luz sobre aspectos que poderían
pasar desapercibidos para orientar as mellores decisións:


Análise interna: Neste punto identificáronse os factores internos claves para cada alternativa, por
exemplo os relacionados con: sostibilidade no tempo, inversión económica, estacionalidade do
uso, etc. En definitiva tratouse de realizar unha autoevaluación, onde a matriz de análise DAFO
trata de identificar os puntos fortes e os puntos débiles.
 Fortalezas: Son todas aquelas capacidades e recursos cos que conta a proposta para
explotar oportunidades e conseguir construír vantaxes para os lalinense. Para
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identificalas respondéronse a preguntas como: Pódese empregar todo o ano?, é para
todos os cidadáns?, etc.
Debilidades: Son aqueles puntos dos que a proposta carece ou simplemente daqueles
aspectos nos que se pode mellorar. Para identificar as debilidades respondéronse a
cuestións como: Require una alta inversión?, E complementaria o uso exterior do
edificio?, etc.

Análise externa: Neste punto identifícanse os factores externos claves para cada unha das 5
alternativas máis votadas, por exemplo os relacionados con se xa hai algo similar no Concello ou
se está prevista a construción de algo semellante na Vila ou na Comarca.
 Oportunidades: representan unha ocasión de mellorar a proposta. As oportunidades son
factores positivos e con posibilidade de ser explotados por parte de cada proposta. Para
identificalas respondéronse a preguntas como a como: Atraería máis visitantes a Lalín?
 Ameazas: poden poñer en perigo a s viabilidade do proxecto ou a súa permanencia no
tempo. Se identificamos unha ameaza con suficiente antelación poderemos evitala ou
convertela en oportunidade. Para identificar as ameazas das propostas, respondéronse
a preguntas como: existen algo similar en Lalín?, E na Comarca?

Asistentes a xornada de traballo debatendo sobre cada unha das propostas

A valoración de cada unha das fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas e a súa posterior
confrontación entre elas deunos unha visión xeral do estado de cada idea plantexada. Deste xeito, foi máis
sinxelo entender a viabilidade social de cada proposta.
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A análise de cada proposta era moi visual. En rosa os aspectos negativos (D.A.) e en verde as positivos (F.O.)

Para facilitar o traballo dos asistentes decidiuse simplificar o DAFO converténdoo nunha análise bilateral
entre DA (Debilidades e Ameazas) e FO (Fortalezas e Oportunidades), empregando para elo unha serie de
elementos que fixesen máis visual os resultados:
Os resultados do traballo do taller foron os seguintes para cada unha das alternativas:

Piscina aberta
DA (Debilidades e Ameazas)
Non é un uso para todo o ano
Elevado custe de obra

FO (Fortalezas e Oportunidades)
Atraería poboación á vila (Reclamo)*
Melloraría a oferta das piscinas abertas
(existentes)**

Existen alternativas (Vilatuxe, A Carixa, etc.)

* Nesta fortaleza non houbo consenso debido a gran oferta de alternativas na comarca.
**Tampouco houbo consenso nesta fortaleza, xa que a pesar da mellora das piscinas abertas,
dentro do taller afirmaban que era máis práctico deixar o edificio e amplialas piscinas nos
terreos circundantes.

Piscina climatizada
DA (Debilidades e Ameazas)
Require alta inversión
Custe de mantemento elevado
Non é unha necesidade real da Vila
Existe outra piscina climatizada

FO (Fortalezas e Oportunidades)
Sería para todos os cidadáns*
Empregaríase todo o ano
Mellora a piscina actual
Permite a competición e favorece a creación de
clubs deportivos (natación)

Ofrecería menos servicios que o Lalín Arena
*Como no proposta anterior tampouco houbo consenso nalgunha fortaleza, xa que ao existir
outra piscina, non todo o mundo empregaría esta piscina.
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Zona de ocio e xogos
DA (Debilidades e Ameazas)
Non é para todos os cidadáns

FO (Fortalezas e Oportunidades)
É un proxecto con potencial
Empregaríase todo o ano
Custes de mantemento sostibles

Espazo polideportivo
DA (Debilidades e Ameazas)
Non é unha necesidade real*

FO (Fortalezas e Oportunidades)
Sería un espazo para os deportes minoritarios
Pode incluír actividades lúdicas
Custes de mantemento sostibles

*Quedou de relevo que fai falla un espazo para as asociación deportivas (xuntas e locais
administrativos), inda que existen moitos espazos que poden acoller estas oficinas o locais. E no
que refire a espazos deportivos no taller considerouse que sobraban espazos, excepto para
deportes minoritarios (a nivel local).
Espazo polivalente
DA (Debilidades e Ameazas)
Xestión do espazo (diversidade de usos)
Dúbidas se hai unha necesidade real*

FO (Fortalezas e Oportunidades)
Custes de mantemento sostibles
Sería para todos os cidadáns
Compatible co uso exterior
Empregaríase todo o ano
Non existe nada similar no Concello

*As asociacións sociais e culturais e club deportivos necesitan despachos e locais para realizar as súas
actividades, inda que no taller afirmábase que existen outros potenciais espazos que poden realizarse ditas
actividades (no caso que se habiliten).
O resultado do traballo feito este día, aínda que é meramente consultivo debido a falta de Quorum,
permitiu facer un primeiro cribado ben reflexionado por parte dos asistentes, sobre os pros e os contras de
cada unha das propostas. Neste senso queda claro que as propostas favoritas para os asistentes son:
1.
2.
3.
4.
5.

Espazo polivalente
Espazo polideportivo
Zona de ocio e xogos
Piscina climatizada
Piscina aberta

Comentar tamén que no taller decidiuse non incluír ningunha outra proposta más aló das cinco máis votadas
por consideralas non representativas.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________

27

PARTICIPA LALÍN –Piscina Vella-

Resultado do traballo no taller.

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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5. Anexo documental
Enquisa sobre a Piscina Vella

Idade
<18

18-44

45-65

>65

Sexo
Home

Muller

Actividade principal
Traballa

Retirado/pensionista

Lugar de Residencia

Estudante

Parado

Am@ de casa

Ns/Nc

Parroquia de Residencia

Valora o grao de satisfacción das dotacións/servizos públicos
Servizos/Dotacións

Boa

Aceptable

Mala

NS/NC

Sanitarios (Ambulatorio)
Instalacións culturais (auditorios, casa da xuventude)
Oferta cultural
Alumeado público
Presenza de zonas verdes/espazos libres (prazas, xardíns,
parques)
Estado de zonas verdes (mantemento)
Presenza de instalacións deportivas (Lalín Arena, pavillóns,
pistas deportivas, etc.)
Presenza de parques infantís
Seguridade cidadá
Recollida de lixo
Limpeza de viario
Abastecemento de auga
Saneamento de auga
Sendeiros, areas recreativas, miradoiros

Que servizos deben mellorar? Por que?

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Que uso debe ter a piscina Vella?
Ampliación da piscina aberta
Ludoteca (infantil e xuvenil)
Deportivo
Cultural
Social
Educativo
Comercial/empresarial
Asistencial

Dentro do uso proposto, concretamente a que o dedicarías?
Por exemplo: Petanca (se escolles deportivo), columpios para nenos e nenas de menos de 3 anos
(ludoteca), zonas de exposicións (cultural) etc.

Moitas grazas pola súa participación

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Modelo de Entrevista
Nome:_____________________________________________________
Organización:_____________________________________________________ Data:________
Ámbito:________________________ Nº estimado de representad@s:___________________

Que necesidades ten a vila de Lalín?
Xerais________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Onde?________________________________________________________________________
Por que?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dotacións_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Onde?________________________________________________________________________
Por que?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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Que usos debe ter a antiga piscina climatizada de Lalín para solventar estes problemas?


Usos:

Que usos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Por que eses usos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Para que eses usos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Aspectos significativos que teñen que ter eses usos (como?):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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MODELO DE PLANO empregado cos alumnos dos CEIP

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ______________________________________________________________________
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MODELO DE DÍPTICO (parte dianteira)

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MODELO DE DÍPTICO (parte traseira)

INFORME DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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