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1. PRESENTACIÓ 

 
En aquest document es recullen les aportacions fetes per les persones i entitats/associacions 

participants en una de les tres assemblees participatives que es feren a distints indrets del 

terme municipal de Sencelles en el marc del procés dels pressupostos participatius Sencelles 

2018. Concretament, les assemblees es feren a: 

➢ Assemblea de Sencelles i Jornets, Escola de Can Bril (Sencelles): dimecres 29 de 

novembre de 19h a 20:30h; 

➢ Assemblea de Ruberts i Cascanar, Teleclub (Ruberts): dijous 30 de novembre de 19h 

a 20:30h;  

➢ Assemblea de Biniali, Convent de Ca Ses Monges (Biniali): dilluns 4 de gener, de 

19h a 20:30h.  

 

Aquests tres encontres participatius i d’elaboració de propostes foren organitzats per la 

regidoria d’informació, transparència i participació ciutadana de l’Ajuntament de Sencelles. 

Es tractava de fomentar la deliberació amb grups de treball sobre possibles propostes a 

presentar en clau comunitària com a projectes pels pressupostos participatius. També es 

pretenia informar sobre el procés, fer pedagogia de la participació ciutadana, generar una 

cultura participativa. 

 

Concretament, els objectius específics de les assemblees foren:  

1. informar a la ciutadania sobre el procés de pressupostos participatius i les 

seves característiques; 

2. engegar un debat conjunt, aprofitant la intel·ligència col·lectiva de totes les 

participants, que serveixi a identificar les necessitats i expectatives de la 
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ciutadania alhora de plantejar prioritats i preferències als pressupostos 

participatius. 

 

 

L’ambient de treball en els grups va ser cordial, familiar i respectuós. Es va pensar en una 

metodologia de treball que permetés el treball grupal, que implicava abordar els debats amb 

un format de petit comitè, de manera que es fomentés una participació equitativa de tothom 

i es generés un espai de confiança per expressar el que cadascú opinava. Aquest tipus de 

format afavoreix establir vincles entre les persones del municipi i promocionar la cultura 

participativa del consens i del respecte mutu. A més, contribueix a que totes les persones 

puguin expressar les idees amb més llibertat, evitant que es monopolitzin debats o es tractin 

uns quants temes, deixant els altres de banda.  

 

Aquest taller participatiu fou facilitat per dues dinamitzadores de participació ciutadana, na 

Lara Cifre i na Neus Ramis, que en tot moment vetllaren perquè transcorregués de forma 

ordenada i, d’aquesta manera, poder sintetitzar les idees i facilitar un retorn adequat de la 

participació produïda. La participació específica en cada un d’ells fou la següent:  

 

Quadre 1. Taula d’assistència a les Assemblees participatives 

Assemblees Nombre d’assistents 

Sencelles i Jornets (29/11/2017) 15 (de les que 13 eren de Sencelles i dues de 

Jornets) 

Ruberts i Cascanar (30/11/2017) 12 (de les que 11 eren de Ruberts i un 

regidor de Sencelles) 

Biniali (4/12/2017) 17 (dels que 13 eren de Biniali i 4 

representants de l’equip de govern) 

TOTAL 43 participants 
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

L’ordre del dia de les Assemblees va canviar lleugerament d’una a l’altra. La diferència va 

ser que a la de Sencelles i Jornets, es va deliberar sobre les distintes partides dels pressupostos 

participatius (esports, mercat, cultura, joventut i fires i festes). En canvi a les altres dues es 

va també donar un espai en el que els i les participants podien expressar necessitats i 

demandes del capítol d’inversions que servissin a l’Ajuntament per tenir-los en compte per 

si, en un futur, hi havia subvencions del Consell de Mallorca que es poguessin destinar a 

cobrir aquestes demandes.  

 

La dinàmica es va desenvolupar de la següent manera:  

 

19.00h Benvinguda i presentació del procés de pressupostos participatius Sencelles 

2018, a càrrec de la regidoria de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sencelles i de 

Neus Ramis, coordinadora del procés. Aquesta primera part es va dedicar a explicar, amb 

l’ajuda d’un power point, en què consistien els pressupostos participatius de Sencelles i per 

què es feien. Els objectius que es cercaven complir eren:  

➢ Fomentar la participació (tant d’entitats com de ciutadania no associada) 

➢ Conèixer les necessitats de la gent i afavorir el debat col·lectiu. 

➢ Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes 

 

Es parlava de que els 100.000€ que es posaven a debat representaven un 4% del pressupost 

total de l’Ajuntament, que a l’any 2017 havia estat de 2.667.611€. Les partides que es 

posaven a debat eren:  
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Fires i festes Cultura  Joventut Mercat Esports 

49.640€ 

 

22.023€ 

 

16.130€ 

 

7.864€ 

 

5.530€ 

 

 

Es donava a més informació sobre com participar, qui podia participar i quan.   

 

19.15h Introducció del taller participatiu, a càrrec de Neus Ramis, coordinadora del 

procés. A continuació es presentava el taller en el que es debatrien les propostes i idees.  

 

19.20h-20:15h. Dinàmica participativa i posada en comú. Conclusions de la dinàmica. 

La dinàmica participativa de “Cafè tertúlia” va ser la següent: 

 

 Divisió en petits grups de treball de 5-7 persones, per taula (a Biniali es feren dos grups 

de debat, a Sencelles i a Ruberts es va fer tan sols un) 

 

 Roda de presentació dels participants del grup. 

 

 Explicació dels temes a debatre en un temps determinat que serà dirigit per les 

facilitadores: 

o Tema 1. Esports: consensua entre 1 i 2 actuacions en matèria d’esports a realitzar 

al llarg de l’any 2018 com a proposta de pressupostos participatius que responguin 

a les preguntes clau  

o Tema 2 Cultura (...)  

o Tema 3 Mercats (...)  

o Tema 4 Fires i festes (...)  

o Tema 5 Joventut (...)  
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o En el cas de Biniali i de Ruberts, es va afegir un altre apartat titulat “D’altres 

temes d’interès que puguin sorgir”, on es demanava als i a les participants de 

comentar necessitats i demandes del capítol d’inversions (tant noves inversions 

com manteniment de les ja existents) que podrien servir eventualment en un futur 

per identificar necessitats i destinar-hi algunes possibles subvencions que es 

rebessin. 

 

Preguntes clau que s’havien de tenir en compte: 

1. Respon la vostra aportació a una idea amb visió de poble, que genera un impacte 

positiu? 

2. Dóna resposta a una necessitat concreta?  

3. Està dintre de les competències municipals?  

4. Creieu que és viable a nivell tècnic i jurídic?  

5. Creieu que són iniciatives concretes, que es poden calendaritzar en un espai de temps 

(amb un inici i final)? 

6. Creieu que la proposta es pot valorar econòmicament i no té un cost superior al total 

destinat en el procés? 

7. Assegureu-vos que no generin exclusió social, que siguin equitatives des d’un punt 

de vista de gènere, el màxim de sostenibles possibles amb el medi ambient i 

afavoreixin en la mesura del possible la diversitat de col·lectius.  

8. Assegureu-vos que no són actuacions que ja s’estiguin duent a terme (sí poden tractar-

se de millores), ni despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, plans d’ajut ja 

existents o subvencions que s’atorguen (subvencions a entitats per exemple). 

 

 Les facilitadores varen agrupar les idees en un paperògraf per tal de poder ordenar la 

informació per cada temàtica tractada. 
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20.30h Cloenda i properes passes, es varen fer unes conclusions on es va agrair als presents 

per a la seva participació i se’ls va motivar a que seguissin el procés de prop, fent les seves 

votacions quan surtin els resultats de les propostes pre-seleccionades.  
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3. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DE LES TRES 

SESSIONS 
 

Les tres assemblees participatives tingueren distintes dinàmiques i maneres de desenvolupar-

se. Amb la de Sencelles i la de Ruberts, es va fer un sol grup de debat i deliberació i a la de 

Biniali, es feren dos grups i després es va fer una posada en comú amb els resultats de cada 

taula. Cada grup que es va formar a les assemblees es va encarregar d’anar elaborant idees 

que es deliberaren, s’enriquiren i consensuaren. El treball en grup es desenvolupà amb un 

clima de cordialitat, familiaritat, respecte i implicació. Cal destacar o tenir presents alguns 

aspectes:  

 

- Assemblea de Sencelles i Jornets 

o No es va aconseguir mobilitzar a entitats/associacions i/o persones 

interessades. Algunes de les persones que assistiren foren del grup impulsor i 

d’altres, persones que normalment estan mobilitzades i implicades en el seu 

entorn. 

o Presència de representants polítics que va ajudar a aclarir dubtes respecte els 

pressupostos municipals aprovats, el seu funcionament i repartiment entre les 

àrees.  

o Es va necessitar un temps per contextualitzar i aterrar la proposta participativa 

però a mesura que les idees anaven sortint, se’n generaven de noves que 

enriquien el debat.  

o Algunes de les persones varen tenir la necessitat de demanar per idees que 

suposaven inversions, tot i que es va explicar que aquestes pel moment no 

entraven al debat.  

o La majoria de les persones assistents a la sessió eren persones ja implicades 

en el seu entorn i amb una certa habilitat i dinamisme en participar a tallers 
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participatius. No se’ls va fer difícil comprendre la dinàmica i aportar idees. 

Ho feren de forma fàcil i amena. 

o L’ambient va ser cordial i es va generar un bon clima de treball.  
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- Assemblea de Ruberts i Cascanar 

o Es va desenvolupar en un clima de familiaritat i cordialitat. Tots es coneixien 

entre ells i estaven habituats a treballar conjuntament pel seu entorn més 

proper. 

o Hi havia bona predisposició, implicació i ganes de treballar. Sorgiren 

nombroses idees factibles i consensuades entre tots. Les idees que anaven 

sorgint, motivaven als i a les participants a fer-ne d’altres. 

o Es va percebre com aquets grup de treball normalment operava de forma 

autosuficient i autònoma, per tant la idea de fer propostes per uns pressupostos 

participatius que resultaria que podrien anar revertides en més activitats i 

actuacions a la seva localitat, va resultar ser positiva i fructífera per aquests. 
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o Les idees que més sorgiren foren en fires i festes i cultura.  

o Quan es va passar a l’exercici de detecció de necessitats de tipus “inversions”, 

el debat va girar entorn als principals reptes que afrontava Ruberts en aquest 

sentit: transport i comunicació, enllumenat, neteja i excrements d’animals 

domèstics i aparcament.  

o L’assistència de Pedro Maví, regidor de l’Ajuntament de Sencelles, va ajudar 

a aclarir alguns dubtes que es plantejaren relacionats amb les obligacions i 

serveis municipals a Ruberts. 

o No hi va haver cap representant de l’entitat poblacional de Cascanar. 

o El rang d’edat de les persones que assistiren va ser més bé d’entre 35 a 50 

anys. La gent major no va assistir per l’hora (a les 19h) i el clima d’hivern que 

feia. Es va produir un equilibri de gènere natural que fou que representants 

d’ambdós gèneres  
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- Assemblea de Biniali 

o L’ambient de treball a Biniali fou totalment distint a les altres dues entitats 

poblacionals. La majoria dels assistents foren gent més major, implicats en les 

activitats de l’associació de veïns i veïnes i de tercera edat d’allà, que treballen 

i cooperen conjuntament.  

o En un principi es va necessitar temps per contextualitzar i explicar o ubicar el 

debat. Molts dels participants volien expressar necessitats i demandes al Batle, 

Joan Carles Verd que va assistir al debat juntament amb el representant de 

Biniali, Miquel XXX 

o No obstant, després d’un temps es va poder centrar el debat en possibles 

propostes a formular per les partides que es posaren a debat. 
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o Sortiren nombroses idees factibles i pragmàtiques que es podrien portar a 

terme si fossin pre-seleccionades per la comissió tècnica.  
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4. ASPECTES A DESTACAR DEL DEBAT 
 

Del debat generat es poden treure les següents conclusions o idees força sobre la participació 

en el taller d’entitats: 

 

- Punts febles: 

o Hagués estat positiu que més representants de les entitats i associacions 

s’haguessin implicat en aquests taller participatius i creatius. Es convidaren a 

totes les entitats i associacions del poble i es va fer un esforç en la difusió fent 

un porta per porta a nivell particular.  

o La manca de presència dels més joves va fer que la representativitat fos 

parcial. Mancava la seva veu la qual hagués ajudat a incloure les perspectives 

de totes les edats.  

o Es va requerir de temps per enquadrar el debat, contextualitzar-lo, aterrar-lo, 

informar de forma clara sobre les possibilitats i limitacions del debat, 

especialment les limitacions ja que semblava ser que els i les participants 

volien formular propostes d’inversió que no entraven dintre dels pressupostos 

participatius establerts. Es va haver de fer un esforç de pedagogia i 

d’informació al respecte per explicar que l’Ajuntament de Sencelles no té cap 

partida fixe d’inversions a la que es pugui debatre, sinó que depèn de les 

subvencions que es vagin demanant al Consell de Mallorca.  

o A Sencelles les tècniques participatives s’estan introduït paulatinament. Pel 

moment, encara són noves i la seva pràctica necessita arrelar-se més en la 

cultura política i social de la ciutadania.  

 

- Punts forts:  
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o Com a primera experiència en aquest tipus de debats per part de la ciutadania, 

les valoracions foren positives, el debat va ser viu i dinàmic i l’aportació 

d’idees enriquidora.  

o Els i les assistents varen valorar positivament que se’ls consultés sobre les 

finances municipals i se’ls donés un espai des d’on proposar i fer millores pel 

seu entorn més proper.  

o També es va valorar positivament l’esforç en l’anàlisis i reflexió conjunta 

sobre les necessitats del territori. 

o El fet que representants polítics assistissin als debats, va contribuir a aclarir 

alguns aspectes o demandes i a escurçar la distància entre l’Ajuntament i la 

gent. Amb aquest tipus de tècniques, la política es fa més humana, amena i 

comprensible per tothom.  

o La informació rebuda sobre els pressupostos municipals i el volum 

pressupostari que es gestiona va contribuir a aportar més índex de 

transparència i cogestió municipal.  
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5. APORTACIONS DELS/ DE LES PARTICIPANTS 
 

Les aportacions realitzades per les persones participants es varen agrupar en els cinc eixos a 

partir dels quals es divideixen les partides dels pressupostos participatius.  

 

A continuació es transcriuen de forma literal les aportacions que es feren per eixos temàtics 

i per entitats poblacionals. Si cal, s’explica detalladament cada idea tal i com va sortir a la 

posada en comú.   

En aquest debat es tractava d’obtenir el màxim de propostes viables i factibles pels 

pressupostos participatius, que haurien de ser validades i estudiades per al comissió tècnica. 

Es tractava de valorar detingudament els pros i contres de cada opció i consensuar-lo en grup. 

Va suposar igualment un exercici de deliberació, reflexió, empatia i de pràctica de la cultura 

participativa i democràtica que va resultar ser un exercici pedagògic pels/per les participants.  
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ENTITAT POBLACIONAL: SENCELLES I JORNETS 
 

A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en el debat:   

 

Quadre 2. TAULA DE PROPOSTES DE SENCELLES 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 Hores de dinamitzador per 

joves que proposi activitats 
variades 

Sessions de swing/lindy 
hop per animar i atreure 
més gent al mercat dels 
dissabtes 

Per les festes d’estiu, dividir els dies de 
concerts i ball en els tres grups d’edat 
(joventut, segona edat i tercera edat)  

Organitzar activitats 
esportives no competitives 
per al·lots no federats  

Impulsar que es facin 
gegants i caparrots   

2 Activitats dinamitzades pels 
joves els caps de setmana 

Programar activitats 
dirigides a famílies amb 
nins els dies de mercat 

Fer venir en Tomeu Penya per les festes 
de la mare de deu d’agost 

Organitzar una o vàries 
jornades multiesport per a 
nins de 12 a 16  anys 
 

Impulsar un grup de 
dimonis 
 

3  Organitzar activitats de 
titelles o conta contes 
els dies de mercat 

Organitzar una festa de dia amb música i 
altres activitats (vermutada) 

Organitzar una carrera de 
ciclisme escolar 

 

Dur obres de teatre de 
petit format encara que 
no hi hagi local, fer 
teatre a l’aire lliure 
 

4  Eliminar el mercat dels 
dimecres per potenciar 
el dels dissabtes  

Tornar a activar el certamen de pintura per 
les festes, amb un premi important de 
manera que s’afegeixin pintures a la 
col·lecció de l’Ajuntament 
 

Donar suport a una diada 
solidària amb una 
caminada amb família  

 

Comprar ordinadors 
nous per a la biblioteca 
 

5  En motiu de la setmana 
de la mobilitat, 
programar un dia sense 
cotxes coincidint amb 
dia de mercat.  

Que una de les revetlles sigui amb música 
dels anys 80’s i 90’s 

Donar suport al grup de 
patinatge 

Organitzar una funció 
de “El Casta” 
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TOTAL: 21 propostes 

 

Gràfic 1. Propostes repartides entre les àrees: Sencelles i Jornets 

 
 

 

Joventut
9%

Mercats
24%

Fires i festes 
19%

Esports
24%

Cultura
24%

ÀREES
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DEBAT. POSADA EN COMÚ 

 

En primer lloc, cal destacar que de Jornets no es va fer cap proposta concreta, sinó que el 

debat es va centrar majoritàriament amb el nucli poblacional de Sencelles. En segon lloc, 

emfatitzar que les propostes per cada àrea temàtica foren equilibrades i repartides de forma 

similar, pel que denota unes necessitats concretes que podrien ser abordades per aquests 

pressupostos participatius. 

 

Pel que fa l’àrea de joventut, el que més es va debatre va ser la necessitat de promocionar 

més activitats per a joves que haurien de ser dinamitzades per un professional tècnic de l’àrea 

de joventut. Per tant, es va proposar d’incrementar el nombre d’hores d’aquesta figura de 

manera que tingui més dedicació en horaris i temps per organitzar accions destinades a aquest 

grup d’edat que sovint, ha de recórrer a d’altres pobles per assistir a activitats dirigides per a 

ells. Aquest increment d’hores també suposaria més dedicació durant els caps de setmana, 

que és quan els joves disposen de més temps lliure. La dinamització juvenil pot atreure la 

participació dels joves a la vida del poble i promocionar l’associacionisme i implicació 

d’aquests en el seu entorn més pròxim, carència que es va destacar al llarg del debat. 

 

Dintre de l’àrea de mercats, es va comentar que els mercats de dimecres i dissabte han baixat 

considerablement en nombre d’assistents, de manera que seria necessari incrementar les 

accions o canviar d’estratègia per atreure més públic. En aquest sentit, es va proposar 

d’eliminar el mercat de dimecres i focalitzar-se en el de dissabte, que podria animar-se en 

distintes actuacions com: balls de lindy hop (que solen atreure gent d’altres municipis de 

Mallorca) o activitats per famílies que mobilitzessin, com una mostra de titelles, un conta 

contes...Així mateix, va sorgir la idea d’un dia a l’any de mercat de dissabte, tancar els carrers 

de Sencelles, aprofitant la setmana de la mobilitat, per fomentar l’ús sense cotxe. 
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Dintre de l’àrea de fires i festes, es va comentar com a idea de canviar la programació que 

habitualment es porta a terme durant les festes de l’estiu de manera que hi hagi revetlles pels 

tres grups d’edat en un mateix dia: un pels més joves (amb regetón i música comercial), un 

altre per segona edat (concretament, es va demanar música dels 80’ i 90’) i un darrer per la 

tercera edat (amb boleros i música per ballar en parelles). Es va mencionar que actualment la 

música es va mesclant, sense tenir en compte els grups d’edat. Una altra de les idees que va 

sorgir va ser la de portar a en Tomeu Penya a un dels concerts de les festes. També, organitzar 

una “vermutada”, com a activitat de dia amb tast de vermuts i música a la plaça. Aquesta 

activitat es fa a d’altres municipis amb èxit i molta participació. Igualment, es va proposar de 

recuperar el concurs o certamen de pintura, dotant-lo d’un premi important per incentivar als 

joves i no tan joves artistes a crear obres, que posteriorment es poden donar a la col·lecció 

de l’Ajuntament.  

 

Pel que fa l’àrea d’esports, es va proposar d’organitzar trobades d’esports no competitiu que 

fomentin un altre tipus de valors més ètics i participatius. També, organitzar una o més 

jornades multi-esport, on s’ajuntin en un sol dia trobades de futbet, basquet, voleï, atletisme 

o patinatge, ja que és una manera de fomentar hàbits saludables i dinamitzar el poble. Una 

altra idea que va sorgir va ser la d’organitzar una cursa de bicicletes per a nins i nines, que 

podria encabir-se en les jornades multi-esport. Igualment, es va dir d’organitzar una 

caminada en família (una excursió pels voltants del terme municipal de Sencelles) i donar 

suport al grup de patinatge, tal volta a partir de la provisió de material, l’organització de 

diades o de millorar les infraestructures on practiquen.  

 

Finalment, dintre de l’àrea de cultura es va comentar que seria molt positiu dedicar esforços 

en promocionar la figura dels gegants i caparrots com també dels dimonis. Aquestes figures 

generen consciència identitaria i de referents així com mobilitzen també a la participació. 

Són figures del folklore de cada poble, que en el cas de Sencelles s’intentarien recuperar de 



        

 

25 
 

les que ja existien anteriorment i es perderen. A continuació, es mencionaren dues actuacions 

culturals que podrien impulsar-se: actuacions de teatre a l’aire lliure o en petit format i una 

actuació d’Agustín el Casta, un humorista mallorquí. Una altra idea que sorgí fou la necessitat 

d’invertir en material informàtic per a la biblioteca. 
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ENTITAT POBLACIONAL: RUBERTS I CASCANAR 
 

A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en el debat:   

 

Quadre 3. TAULA DE PROPOSTES DE RUBERTS I CASCANAR 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 Club d’esplai pels 

dissabtes 
 Sessió de jocs infantils el dia 

abans de la revetlla de Rubert 
 

Activitat setmanal al 
local de l’associació de 
Ruberts del tipus Ioga o 
pilates 
 

Presentacions de llibres 
/certamen literari a Ruberts 
 

2 Sortides/excursions  Revetlla del Carme a Ruberts  Bicicletada popular Projeccions de pel·lícules al 
local de l’associació de Ruberts 
 

3 Tallers, manualitats  50 cadires pel local de 
l’associació de veïnats de Ruberts 
per poder fer activitats 
 

 Teatre a la plaça de Ruberts a 
l’estiu 
 

4     Concerts de música clàssica a 
l’Església o a la plaça de 
Ruberts 
 

5     Que algunes de les 
conferències de la UOM que ja 
es fan a Sencelles es facin al 
local de Ruberts 
 

6     Una activitat cultural per 
trimestre a Ruberts 
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TOTAL: 14 propostes 

 

Gràfic 2. Propostes repartides entre les àrees (Ruberts i Cascanar) 
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DEBAT. POSADA EN COMÚ 

 

En primer lloc, destacar que degut a que no va venir cap representant de Cascanar, les 

propostes es focalitzaren amb l’entitat poblacional de Ruberts. En segon lloc, les àrees on hi 

hagué més necessitats a satisfer foren cultura i seguidament, fires i festes i joventut. L’àrea 

de “mercats” no es va omplir perquè en aquesta entitat poblacional no es celebren mercats.  

 

Pel que fa “cultura”, varen sortir varies propostes que giraven entorn a una idea comuna: 

celebrar un cop cada trimestre una activitat cultural a Ruberts, ja siguin obres de teatre de 

petit format a l’exterior (més de cara a primavera-estiu), algunes projeccions de pel·lícula 

dintre del local de l’associació de veïns i veïnes, presentacions de llibre o algun concert a 

l’Església. També es va comentar la possibilitat de portar a Ruberts algunes de les 

conferencies de la UOM que es celebren a Sencelles, que aquesta proposta s’entén que seria 

més de caire logístic i organitzatiu i no comportaria cap cost extra. Es va dir que les accions 

culturals serien una manera de dinamitzar Ruberts i d’ajuntar als habitants de la zona entorn 

activitats enriquidores que també podrien atreure la participació de gent d’altres localitats 

pròximes.  

Dintre de fires i festes, es va reclamar que es retornés a l’antiga tradició de celebrar dos dies 

de revetlla, per tant de recuperar la festa del Carme, que comporta un dia més de revetlla. 

Així mateix, d’organitzar activitats per infants un dia abans de la revetlla i així, oferir 

actuacions adaptades als més petits. Però la proposta que va tenir més consens va ser la de 

comprar 50 cadires per a l’associació de veïns i veïnes, ja que actualment van escassos de 

material i les cadires que tenen s’haurien de renovar. D’aquesta manera, podrien acollir a 

més gent en els distints esdeveniments que organitzin. 
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Dintre de l’àrea de joventut, es va emfatitzar en la necessitat de fer trobades de nins/e si joves 

els dissabtes matins, en les que es podrien organitzar excursions matinals o tallers varis de 

manualitats, de Nadal, etc.  

Per acabar, dintre de l’àrea d’esports es va emfatitzar la idea d’organitzar una bicicletada 

popular intergeneracional que aglutinés a famílies, joves i infants. També es va proposar que 

estaria bé si s’organitzessin activitats setmanals a l’associació de tipus ioga o pilates que 

donessin una alternativa saludable als habitants de Ruberts i així, evitessin desplaçar-se a 

d’altres municipis.  

Finalment, es va comentar que els vots que anessin destinats a les propostes de Ruberts serien 

comptabilitzats de forma diferent ja que s’entén que parteixen d’una desavantatge 

comparativa en nombre de vots, en comparació amb Sencelles. 

A continuació hi apareixen les demandes que no tenen a veure amb els pressupostos 

participatius perquè impliquen una inversió municipal, normalment lligada a subvencions 

que provenen del Consell de Mallorca o poden implicar d’altres àrees que no es posen a debat 

com medi ambient o policia. Es recolliren per tenir-les presents i conèixer l’estat de 

necessitats de la zona que pot orientar a l’equip de govern en un futur a destinar-hi els diners 

que s’obtinguin.  

En general, es va parlar d’enllumenat, aparcament, sensibilitzar als veïns i veïnes sobre la 

neteja i manteniment de la via pública pel que fa els excrements d’animal i el cas concret 

d’una casa rural que es lloga i que els veïns es queixen de problemes de convivència. 

Finalment, es va dir que seria necessari emprendre un estudi sobre les possibilitats 

d’emprenedoria locals en el municipi de Sencelles que fomentessin l’economia de la zona.  

 

Quadre 4. Demandes recollides durant la sessió participativa a Ruberts 
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 PETICIONS I DEMANDES RELACIONADES AMB RUBERTS 

1. Partida econòmica específica dels pressupostos participatius per a Ruberts, en lloc de les 

partides per àrees sense repartir per nuclis de població 

2. Que hi hagi un autobús fins a la plaça de Rubert (transport) 

3. Sistema d’enllumenat des de Sa Creu de Ruberts fins a la carretera de Sineu (pot ser dels 

que s’encenen al detectar moviment) 

 

4. Aparcament per evitar que els cotxes pugin a la plaça, la ubicació ja es va acordar fa uns 

anys a la parcel·la on es va paralitzar una construcció il·legal. Una vegada fet 

l’aparcament, posar pilons que es puguin baixar en cas de necessitat. 
 

5. Senyalitzacions de que està prohibit abandonar excrements d’animals domèstics al 

carrer o pipicans. Tenir en compte el seu manteniment.  

 

6. Sensibilització i aplicació de mesures dissuassòries per l’excés de soroll a la casa que es 

lloga per grups als caps de setmana 
 

7. Eliminar acera que no va a cap lloc que estreny el carril de cotxes  

 

8. Per a tot Sencelles, estudi de les activitats econòmiques del municipi i foment del teixit 

empresarial i activitats econòmiques de caire local 
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ENTITAT POBLACIONAL: BINIALI 
 

A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en el debat:   

 

 

Quadre 4. TAULA DE PROPOSTES DE BINIALI 

 

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 
1 Hores d’animadors socio-

culturals per joves i 

al·lots per a que facin ús 

de les instal·lacions 

esportives, aglutini joves 

amb diferents propostes 
 

Organitzar degustacions de 

productes locals coincidint 

amb el dia de mercat (vins, 

cervesa, formatges, etc..) 

 

Funció de comèdia per les 

festes de St Cristòfol 
 

Beca per esponsoritzar a 

un esportista 
 

Cinema a fresca quan fa bon 

temps (cada dues-tres setmanes) 

 

2   Ballada popular de boleros 

i jotes 

 

 Ballades de ball de bot a l’estiu, 

més que només a les festes 

 
3   Jocs per nins i al·lots 

 
 Taller de cuina tradicional 

mallorquina amb cuiner reconegut 

 
4   Concerts de coral 

 
 Concerts de música a l’església 

 
5   Dur a Cris Juanicu 

 
 A l’estiu, fer una fira de la tapa 

amb la participació de bars i 

l’associació de veïnats 
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6     Per la revetlla de Sant Antoni, dur 

un grupet de música per animar la 

nit  

 

 

 

TOTAL: 14 propostes 
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Gràfic 3. Propostes repartides entre les àrees (Biniali) 

 

 
 

 

DEBAT. POSADA EN COMÚ 

 

Es crearen dos grups dinamitzats per les dues facilitadores que ajudaren a centrar el debat 

en els temes proposats i facilitaren la creació de noves idees i propostes pels pressupostos 

participatius.  

Sortiren nombroses propostes dintre de l’àrea de cultura, concretament, organitzar més 

activitats durant l’estiu que animin i dinamitzin l’entitat poblacional, com projeccions de 

cinema a la fresca o trobades de ball de bot o fer una fira de la tapa per l’estiu amb la 

col·laboració dels bars i associacions de Biniali. Durant tot l’any es va proposar d’organitzar 

més concerts a l’Església i de fer cursos de cuina amb un/a xef reconegut/da dintre de l’àmbit 

mallorquí, per aprendre tant cuina tradicional com nova cuina.  
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Pel que fa fires i festes, es proposaren nombroses idees com organitzar més obres de teatre, 

trobades de ball de bot, més jocs per infants i joves, concerts de coral o portar el cantant Cris 

Juanico.  

 

A l’àrea d’esports, es va proposar una única idea: esponsoritzar a un jove esportista de Biniali 

de manera que pugui fer la seva carrera en algun centre esportiu especialitzat. Dintre de l’àrea 

de joventut, es varen demanar hores d’un/a dinamitzador/a sociocultural que organitzi 

activitats per a joves tant esportives, com lúdic-festives, culturals o educatives que atreguin 

la participació dels joves a l’entitat poblacional, generin consciencia identitaria i no hagin de 

recórrer a d’altres municipis per efectuar les seves activitats.  

 

Finalment, es va proposar d’organitzar degustacions puntuals de productes locals com 

formatges, pans, cerveses, aprofitant la celebració del mercat de dissabte, que dinamitzin 

econòmicament Biniali, atreguin a la gent a participar i ajudin a que el poble es conegui per 

d’altres motius.  

 

Un cop acabat el debat sobre els pressupostos participatius, s’anaren comentant aspectes 

relacionats amb aparcament i circulació, les pistes esportives, manteniment de la via pública 

que foren debatuts primer en els grups i després directament amb el Batle, qui va donar 

resposta a cadascun d’ells i va prendre nota per a la seva solució. De totes, no sortiren un 

nombre elevat de reptes sinó que més bé, eren aspectes relacionats amb les dinàmiques del 

poble. 

 

Quadre 5. Demandes recollides durant la sessió participativa a Biniali 

 PETICIONS I DEMANDES RELACIONADES AMB BINIALI 

1. Reduir la velocitat dels cotxes al carrer principal (semàfor) 

 



        

 

35 
 

2. Que hi hagi més vigilància dels cotxes mal aparcats els dissabtes i diumenges que 

entorpeixen la circulació 

 

3. Millorar enllumenat i paviment de les pistes esportives 

 

4. Rebaixar el doble escaló de la plaça 

 

5. Arreglar els forats del camí de Consell 

 

6. Posar remei a la contaminació dels pous (bugaderia de Consell) 

 

7. Arreglar forat amb pedres que cauen d’una paret del cementiri 
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6. CONCLUSIONS 
 

Per acabar l’informe de les assemblees participatives, resumirem en alguns gràfics el 

nombre d’aportacions i les àrees implicades: 

Quadre 6. Total de propostes repartides per àrees 

 Nombre de propostes 

JOVENTUT 6 

MERCATS 6 

FIRES I FESTES 13 

ESPORTS 8 

CULTURA 17 

Total  50 

 

Gràfic 4. Propostes repartides entre les àrees (totes les entitats poblacionals) 
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Quadre 7. Resum de totes les propostes per àrees  

 JOVENTUT MERCATS FIRES I FESTES ESPORTS CULTURA 

1 Hores de dinamitzador 

per joves que proposi 

activitats variades 

(Sencelles) 

Sessions de swing/lindy hop 

per animar i atreure més gent 

al mercat dels dissabtes 

(Sencelles) 

Per les festes d’estiu, 

dividir els dies de concerts 

i ball en els tres grups 

d’edat (joventut, segona 

edat i tercera edat) 

(Sencelles) 

Organitzar activitats 

esportives no 

competitives per al·lots 

no federats (Sencelles) 

Impulsar que es facin gegants i 

caparrots  (Sencelles) 

2 Activitats dinamitzades 

pels joves els caps de 

setmana (Sencelles) 

Programar activitats 

dirigides a famílies amb nins 

els dies de mercat 

(Sencelles) 

Fer venir en Tomeu Penya 

per les festes de la mare de 

deu d’agost (Sencelles) 

Organitzar una o vàries 

jornades multiesportiu 

per a nins de 12 a 16  

anys (Sencelles) 

 

Impulsar un grup de dimonis 

(Sencelles) 

 

3 Club d’esplai pels 

dissabtes (Ruberts) 

Organitzar activitats de 

titelles o conta contes els 

dies de mercat (Sencelles) 

Organitzar una festa de dia 

amb música i altres 

activitats (vermutada) 

(Sencelles) 

Organitzar una carrera de 

ciclisme escolar 

(Sencelles) 

 

Dur obres de teatre de petit format 

encara que no hi hagi local, fer 

teatre a l’aire lliure (Sencelles) 

 

4 Sortides/excursions 

(Ruberts) 

Eliminar el mercat dels 

dimecres per potenciar el 

dels dissabtes (Sencelles) 

Tornar a activar el 

certamen de pintura per les 

festes, amb un premi 

important de manera que 

s’afegeixin pintures a la 

col·lecció de l’Ajuntament 

(Sencelles) 

 

Donar suport a una diada 

solidària amb una 

caminada amb família 

(Sencelles) 

 

Comprar ordinadors nous per a la 

biblioteca (Sencelles) 
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5 Tallers, manualitats 

(Ruberts) 

En motiu de la setmana de la 

mobilitat, programar un dia 

sense cotxes coincidint amb 

dia de mercat (Sencelles) 

Que una de les revetlles 

sigui amb música dels anys 

80’s i 90’s(Sencelles) 

Donar suport al grup de 

patinatge (Sencelles) 

Organitzar una funció de “El 

Casta” (Sencelles) 

 

6 Hores d’animadors socio-

culturals per joves i 

al·lots per a que facin ús 

de les instal·lacions 

esportives, aglutini joves 

amb diferents propostes 

(Biniali) 

 

Organitzar degustacions de 

productes locals coincidint 

amb el dia de mercat (vins, 

cervesa, formatges, etc..) 

(Biniali) 

 

Funció de comèdia per les 

festes de St. Cristòfol 

(Biniali) 

 

Activitat setmanal al 

local de l’associació de 

Ruberts del tipus Ioga o 

pilates (Ruberts) 

 

Cinema a fresca quan fa bon 

temps (cada dues-tres setmanes) 

 (Biniali) 

7   Ballada popular de boleros 

i jotes (Biniali) 

 

Bicicletada popular 

(Ruberts) 

Ballades de ball de bot a l’estiu, 

més que només a les festes 

(Biniali) 

 

8   Jocs per nins i al·lots 

(Biniali) 

 

Beca per esponsoritzar a 

un esportista (Biniali) 

 

Taller de cuina tradicional 

mallorquina amb cuiner reconegut 

(Biniali) 

 

9   Concerts de coral (Biniali) 

 

 Concerts de música a l’església 

(Biniali) 

 

10   Dur a Cris Juanicu 

(Biniali) 

 

 A l’estiu, fer una fira de la tapa 

amb la participació de bars i 

l’associació de veïnats (Biniali) 

 

11   Sessió de jocs infantils el 

dia abans de la revetlla de 

Rubert 

 Per la revetlla de Sant Antoni, dur 

un grupet de música per animar la 

nit  
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12   Revetlla del Carme a 

Ruberts  

 Presentacions de llibres /certamen 

literari (Ruberts) 

 

13   50 cadires pel local de 

l’associació de veïnats de 

Ruberts per poder fer 

activitats 

 

 Projeccions de pel·lícules al local 

de l’associació de Ruberts 

 

14     Teatre a la plaça de Ruberts a 
l’estiu 
 

15     Concerts de música clàssica a 
l’Església o a la plaça de Ruberts 
 

16     Que algunes de les conferències 
de la UOM que ja es fan a 
Sencelles es facin al local de 
Ruberts 
 

17     Una activitat cultural per trimestre 
a Ruberts 
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Aquestes propostes i idees de la ciutadania recollides durant les assemblees, es 

complementen amb les que s’han enviat de forma virtual així com les recollides el passat 

dissabte dia 23 de desembre en el mercat de Sencelles, on es va posar una paradeta de 

l’Ajuntament que tenia el propòsit d’informar i assistir a les persones que estassin 

interessades en participar en el procés de pressupostos participatius. A continuació es 

procedirà a fer una reunió amb la comissió tècnica de l’Ajuntament on es valoraran una a una 

i es pre-seleccionaran les factibles i viables. Les altres es desestimaran, explicant-ne els 

motius que tenen a veure amb els criteris estipulats a les Bases de participació dels 

pressupostos participatius.  
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7. VALORACIONS 
 

Per tal de que els participant poguessin valorar el desenvolupament del taller participatiu 

d’entitats es va repartir, al final de les sessions, una fulla de valoracions que permetia valorar, 

de manera general, la utilitat de la sessió, en relació a la consecució dels objectius plantejats 

a l’inici.  

 

Destacar la importància d’avaluar els processos de participació ciutadana. En primer lloc, 

perquè l’avaluació és l’instrument que permet i facilita la millora continua dels processos i 

les metodologies emprades en el seu desenvolupament. I en segon lloc, per la càrrega de 

corresponsabilització que comporta avaluar un procés amb els seus participants, en el sentit 

que els implica en una reflexió i valoració del treball que s’ha realitzat de manera compartida. 

 

Els resultats de la valoració del fòrum participatiu són els següents:  
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VALORACIÓ DE LES ASSAMBLEES PARTICIPATIVA  

18 qüestionaris emplenats 

 

 Molt bé Bé Malament Molt malament 

Durada  

 
11 7   

Espai  

 
11 7   

Organització 

 
11 6   

Dinamització dels grups  

 
10 7   

Informació rebuda 

 
14 4   

Temps per participar 

 
13 5   

Valoració global del taller 

 
12 6   

 

 
    

Tornaries a participar en una 

experiència com aquesta? 

 

Sí 17 No 

Edat 

 

Menys de  20 

=0 
20-29 = 0 

30-39 

= 3 
40-49 = 6 50-59 = 2 

60-69 

= 3 

70 o més 

= 3 

Sexe 

 
Dona= 8 Home= 8 

Comentaris 

-Com a primera reunió, ha anat bé. 
-Més pluja d’idees. 
-Crec que una vegada tinguem totes les idees, és més fàcil votar i proposar.  
-Ha anat força bé. 
-Manca de participació per part de la gent del poble 
-Es podria fer també de forma virtual per fomentar la participació.  
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Gràfics de les valoracions 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

DURADA

Molt bé Bé

61%

39%

ESPAI

Molt bé Bé

65%

35%

ORGANITZACIÓ

Molt bé Bé

59%

41%

DINAMITZACIÓ DELS GRUPS

Molt bé Bé

78%

22%

INFORMACIÓ REBUDA

Molt bé Bé

72%

28%

TEMPS PER PARTICIPAR

Molt bé Bé
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67%

33%

VALORACIÓ GLOBAL DEL TALLER

Molt bé Bé

100%

TORNARIES A PARTICIPAR EN 
UNA EXPERIÈNCIA AIXÍ?

Si No

17%

35%
12%

18%

18%

EDAT

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

50%50%

SEXE

Dona Home


