Acta de la primera reunió amb el grup impulsor sobre el procés
“El futur de la Plaça a les nostres mans”

A Sencelles, el dia 27 de juliol de dos mil disset a les 19h de l’horabaixa a Can Bril Vell es
reuneixen els i les membres del grup impulsor del procés participatiu que decidirà el futur de
la plaça de Sencelles que està previst que tingui una durada de 7 mesos. La reunió té un doble
objectiu: constituir el grup impulsor i presentar el procés participatiu i debatre determinats
aspectes que el fonamenten.
Assisteixen a la reunió:
-

Tomeu Morro, regidor de fires i festes i membre de l’equip de govern
Joan Carles Verd, Batle de Sencelles
Joan Rigo, representant de la regidoria de participació ciutadana
Ivan Cuesta de la Torre, membre de Volem Sencelles
Bartolomé Adrover
Àngels Palmenr Llabrés
Catalina Salom Niell
Maria José Cosano Hernández
Margalida Llabrés
Maria Esperança Serra Bauzà
Antorni Ramis Ferrer
Joan Colom Ramis
Guillem Mut Llabrés
Michel Campioni
Neus Ramis, tècnica del procés participatiu per definir el futur de la plaça de la Vila

La reunió comença amb la benvinguda de Joan Rigo, que aprofita l'oportunitat per agrair
l'assistència dels i de les participants i comunica la voluntat política d’engegar un procés de
participació ciutadana per definir el futur de la plaça de la Vila. Així mateix, presenta a Neus
Ramis que s'encarregarà de facilitar el procés.

Neus Ramis, comença repassant el que serà l’ordre del dia:
1. Benvinguda per part de Batllia i de la regidoria de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Sencelles.
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2. Rol del GI
• Constituir el grup impulsor
• Consensuar dates reunions
• Aclariments i dubtes
3. Procés participatiu “El futur de la Plaça a les nostres mans”
Amb l’ajuda d’un power point, explica el que representa el grup impulsor, quines funcions
realitzarà i quin tipus de perfil el formarà. El grup impulsor (d’ara endavant GI) conforma un
grup de treball format per representants polítics, d’entitats i de la ciutadania. El GI té les
funcions de constituir-se com un espai informatiu i de diàleg sobre el procés participatiu, que
vetlli per la qualitat i la transparència del procés, on es deliberi la seva metodologia i
l’estratègia comunicativa i de difusió, que ajudi a difondre el procés i a engrescar a la
ciutadania a prendre’n part i finalment tindrà el mandat de pre-seleccionar 3 models de plaça
d’entre tots els que presentarà el col·legi d’arquitectes per a la seva posterior votació per part
de la ciutadania.

Es procedeix a exposar el procés participatiu “El futur de la plaça a les nostres mans”
comentant que els objectius principals d’aquest darrer són: consensuar els usos i d’altres
elements configuradors de la plaça de la Vila, promoure un espai de trobada i d’enfortiment
dels llaços comunitaris entre la població de Sencelles i aconseguir una major apropiació i
implicació de la ciutadania en la definició dels espais públics on cohabiten.

A continuació es produeix un debat al voltant de l’espai que configura la plaça de la Vila que
aniria fins a les escalinates de l’església i de les limitacions que condicionen el procés, com
el fet de no tocar la part històrica que comença on hi ha l’esplanada davant de l’església o els
lledoners de davant l’Ajuntament. També es parla sobre on se situaria la via d’accés que
connecta el carrer Sor Francinaina amb el de l’Església o de com ressituar i crear noves places
d’aparcament. D’aquí surt un dels reptes municipals a afrontar que és el fet de generar més
aparcaments per a la ciutadania. Alguns dels punts del debat corresponen a aspectes tècnics
que s’han d’estudiar en calma i que es poden parlar durant debat ciutadà que es produirà a
les dues fites participatives establertes.

Es procedeix amb l’ordre del dia establert, convidant als/a les membres del GI a deliberar
sobre els diferents aspectes del procés. El primer de tot és el de la divulgació. Es demana de
respondre a aquestes preguntes:
•

Com creieu que el procés pot comunicar-se al màxim de gent possible?
(gent gran, joves, habitants de fora vila)
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•

Amb quines eines o mecanismes podem atreure el màxim de gent
possible a les dues jornades participatives?

Els mecanismes de comunicació que s’utilitzen són els següents:
-

El butlletí municipal: surt cada dos mesos, fóra bo incloure una nota explicativa del
procés.

-

Xarxes socials /(twitter, facebook i whatsapp), que poden servir perque entre tots/es
els membres les usem per difondre el procés.

-

Es pot enviar la informació a través de Sencelles en xarxa, és una llista de correus que
arriba a 400 persones de Sencelles via email.

-

La revista local de Sencelles (Sa Sella), que cada dos mesos surt, seria interessant
escriure una nota explicativa del procés (finals de setembre-octubre).

-

El programa de festes que porti una referència a la fita participativa de dia 4 d’agost.

En segon lloc es parla de la jornada creativa de dia 4 d’agost a partir de les 19:30h. Els de
Apima comenten que posaran una paradeta amb beguda i tal volta menjar. A la plaça es
posarà un estant amb tes seccions per a participar:
-

A la primera es demanarà a la gent que escrigui a una cartolina quins usos li donaria
a la plaça i després ho pengi a uns cordills (per exemple, zona de descans, zona de
trobada, mercats els dissabtes, àrea per celebrar esdeveniments lúdico-festius del
poble, parc infantil...)

-

En la segona secció es demanarà a la gent que escrigui quin és el sentiment o la
vinculació que vols que et generi la plaça (per exemple, identitat, unió, espai
d’encontre...)

-

En la tercera secció, quin sentit estètic se li hauria de donar (per exemple, rústic,
arbrat, minimalista, diàfan, amb elements artístics...)

A continuació es genera un debat sobre el tipus d’elements que ha de portar la plaça.
Alguns/es dels/de les assistents opina que no es pot carregar gaire la plaça, ja que es limitaria
el seu ús per trobades lúdico-festives com concerts, ball de bot, obres de teatre... D’altres
comenten que el parc infantil es podria ubicar a un dels cantons perque es necessari que se’n
faci un de segon. També es debat sobre la configuració de la plaça en funció de la via d’accés
que connecti amb el carrer de l’Església: alguns imaginaven una plaça un poc més elevada
per tal de garantir la seguretat dels nins i nines que corrin i juguin a plaça i la via d’accés per
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davall del nivell de la plaça i per davant de l’Ajuntament. També va sortir la necessitat de
garantir la sortida al veïnat que té la portassa a un dels laterals de la plaça.

Es demana també si es necessiten voluntaris per dia 4 per tal d’incentivar a la ciutadania a
participar però es clarifica que hi haurà 3 dinamitzadors/es que s’encarregaran d’informar a
la gent sobre el procés i de motivar-los i ajudar-los a aportar idees. Surt una demanda en
relació a la participació infantil. Es considera que l’acte de dia 4 no serà gaire propici a la
vinguda d’infants a causa de l’hora en què es celebra. Però es proposa que l’11 d’agost, amb
motiu d’una festa infantil que es celebrarà a la Plaça del poble, es col·loqui una taula amb
folis i pintures de colors per tal que els infants puguin dibuixar la plaça que s’imaginen. Es
penjaran també cordills que permetin estendre els dibuixos i fer-los públics.

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió.
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