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1. PRESENTACIÓ

En aquest document es recullen les aportacions fetes per les persones que, el passat 21 de
setembre de l’any 2017, de les 19:30 h a les 20:45 h participaren en el Fòrum ciutadà organitzat
per l’Ajuntament de Sencelles a la plaça del poble en el marc del procés participatiu “El futur
de la Plaça a les nostres mans”.

Així, aquest fòrum es configura com a la darrera de les trobades ciutadanes del procés
participatiu que té com a propòsit posar a debat i codefinir la reforma de la plaça, tot acostant
les decisions municipals a la ciutadania de Sencelles. La intenció és la de recollir les
expectatives i preferències dels i de les ciutadans/es que permetin orientar als professionals
tècnics que s’encarregaran de fer el disseny de la Plaça.
L’objectiu de fons és que la ciutadania es corresponsabilitzi amb la gestió del seu entorn i
contribueixi a construir un govern més participatiu i pròxim a les necessitats reals del
poble.

El taller participatiu va tenir els següents objectius específics:
•

Valorar, debatre, reflexionar sobre les idees i aportacions que sorgiren a la jornada
creativa del 4 d'agost i en els espais participatius posteriors (presencial i virtual).

•

Consensuar/aprofundir en les que tenen més força.

•

detectar si hi ha polaritzacions/dissensos a tenir en compte.

L’ambient de treball en els grups va ser respectuós i animat. Es va pensar en una metodologia
de treball que permetés el treball grupal, que implicava abordar els debats que més endavant
es mencionaran 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.
4

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 tres dinamitzadores de participació ciutadana, na Lara
Cifre, na Chusa Macías 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. Hi participaren un total d’entre 30-35 persones, algunes de forma
individual i d’altres com a membres del Grup Impulsor del mateix procés.
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’ordre del dia es va desenvolupar de la següent manera:
19.00h Benvinguda i presentació del fòrum ciutadà, que s’emmarca en el procés
participatiu “El futur de la Plaça a les nostres mans”. Ivan Cuesta, representant de la
regidoria de Participació ciutadana de l’Ajuntament, va donar la benvinguda i presentar a les
facilitadores del procés. A continuació, es repartiren els documents on hi figuraven els objectius
del fòrum participatiu, l’ordre del dia, la metodologia que es seguiria i els continguts.
19.15h Presentació dels resultats de la jornada participativa de dia 4 d’agost. Es
presentaren les principals conclusions del taller participatiu que es va dur a terme a la Plaça de
la Vila el passat mes d’agost, que es pot consultar a “’Informe de la jornada participativa del 4
d’agost” penjat al web de l’Ajuntament de Sencelles. Aquestes idees i aportacions serviren de
base per debatre i aprofundir en el fòrum ciutadà.

19.20h Formació de les taules/grups de treball. Es formaren els grups de treball entre 5-8
persones i s’anomenaren als amfitrions, que degut a la seva familiarització amb el projecte,
foren membres del grup impulsor. L’apuntador/a o amfitrió de taula s’havia d’encarregar de
moderar la conversació i anotar el debat/idees que es parlaven, amb l'ajuda dels altres membres.

19.25h. Dinàmica participativa i posada en comú.
Les dinamitzadores explicaren la dinàmica participativa que es duria a terme i el treball que
pretenien aconseguir. Es presentaren 5 temes a debatre que foren els següents:
o TEMA 1. Com combinem/prioritzem el fet de que la plaça sigui un espai arbrat i
amb ombra alhora que serveixi com un lloc per a la celebració d’esdeveniments
(mercat, concerts, teatre, ball...).
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o TEMA 2. Anem a reflexionar com podríem omplir la plaça de significat identitari
i cultural, que fos un punt de referència per la gent del poble, intentant que no tingui
massa elements decoratius.
o TEMA 3. Com podríem combinar o prioritzar que la plaça esdevingui un espai de
descans, de tranquil·litat alhora que esdevingui una àrea infantil o fins i tot, un
espai on els bars del voltant hi puguin habilitar terrasses per prendre refresc.
o TEMA 4. Parlem sobre com garantim que la Plaça sigui segura per la gent (infants,
gent major, etc.) alhora que permeti una via d’accés per a la circulació dels cotxes
per accedir al carrer de l’Església.
o TEMA 5. Reflexionem sobre quin tipus d’aparcaments volem al voltant de la
Plaça (permetre/no permetre/limitar l’aparcament, fer zona blava, etc.)

Aquests temes havien de ser debatuts en el sí del grup, intentant arribar a idees consensuades
que l’amfitrió/a calia que apuntés. El temps de debat per a cada tema es va limitar a 10 minuts.
Es va demanar d’obtenir d’entre una i tres idees consensuades per tema. Les facilitadores varen
ser presents en tot moments en el debat, vetllant per aconseguir el màxim d’idees possibles i
reconduint la deliberació en cas necessari.

Un cop acabat el temps de debat, els i les amfitrions/nes sortiren a exposar les idees que cada
grup havia consensuat respecte de cada tema. Les facilitadores elaboraren un núvol d’idees
connectant les que estaven relacionades, les que es podien complementar i les que entraven en
contradicció. D’aquesta manera es va tenir una visió general del debat que marcava les
preferències de la ciutadania.

20.45h Conclusions i properes passes. Per acabar, el Batle Joan Carles Verd va donar les
gràcies als assistents accentuant que pròximament es començaria a treballar en els possibles
models de plaça, en base al que la gent havia expressat. Així doncs, es donaran els dos informes
al Col·legi d’Arquitectes de manera que preparin possibles propostes que després, seran votades
per la ciutadania de Sencelles.
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3. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La dinàmica es va realitzar a partir de cinc grups de treball d’entre 5 i 8 persones. Cada grup es
va encarregar d’anar elaborant idees prèviament consensuades per a cada tema. El treball en
grup es desenvolupà amb un clima de cordialitat, respecte i implicació. Cal destacar o tenir
presents alguns aspectes.
-

El Batle va ser present just en el final de la sessió, en el moment de la posada en
comú de les idees consensuades a fi de permetre que les persones participants es
poguessin expressar amb major llibertat durant el debat previ. Considerem que
aquesta decisió va ser encertada, ja que els grups de treball es varen poder centrar a
realitzar propostes en plena llibertat i sense cap condicionament.

-

Moltes de les persones assistents a la sessió havien participat amb l’anterior. Això
va facilitar la dinàmica car la gent estava assabentada i informada del procés, de
manera que tot va transcórrer àgilment i es consensuaren un gran nombre d’idees.

-

Un aspecte important a tenir en compte va ser la presència de bona part dels
membres del grup impulsor, que li va atorgar legitimitat al procés. El que si va
mancar foren membres de les entitats i associacions que havien participat en les
reunions inicials.

-

Per altra banda, va mancar la participació dels més joves, elements que normalment
sol suposar un repte en la construcció conjunta d’un poble. Hagués estat positiu que
haguessin vingut a exposar els seus punts de vista en relació a la plaça i en senyal
d’implicació en els assumptes del poble.

-

La participació en el Fòrum ciutadà va ser en termes generals valorada positivament.
Tenint en compte que a Sencelles aquests tipus de mecanismes de participació
ciutadana es van introduint progressivament i que la gent no té un hàbit arrelat de
participació i de coresponsabilització en els afers municipals, va ser tot un èxit tant
en l’assistència com en el nivell del debat que es va produir i l’organització interna
dels grups.

-

El fet que hi hagués 5 temàtiques estructurades en un temps limitat, va fer que el
debat es produís de forma ordenada i sistemàtica, sense excedir-se massa en el temps
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de deliberació, permetent que tothom pogués expressar les seves idees i afavorint
l’arribada a consensos concrets.
-

L’ambient va ser familiar, ja que va semblar que les persones participants es
coneixien entre elles i es va generar un bon clima de treball.

-

En el moment de posada en comú de les propostes realitzades pels grups, es varen
respectar els torns de paraula i les aportacions de cada grup, malgrat que en alguns
temes, els altres hi estiguessin en contra.
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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 fòrum ciutadà per a la reforma de la plaça:

-

Punts febles:
o Hagués estat positiu que representants de les entitats i associacions que formen
part del col·lectiu mobilitzat de Sencelles s’haguessin implicat en els debats que
es portaren a terme.
o La manca de presència dels més joves va fer que la representativitat ciutadana
en el fòrum fos parcial. Mancava la seva veu la qual hagués ajudat a incloure les
perspectives de la ciutadania de totes les edats.
o A Sencelles les tècniques participatives s’estan introduït paulatinament. Pel
moment, encara són noves i la seva pràctica necessita arrelar-se més ne la cultura
política i social de la ciutadania.

-

Punts forts:
o La participació del grup impulsor va contribuir a difondre més el procés i va
donar oportunitat a aquestes perquè poguessin dir la seva.
o Es consensuaren un elevat nombre d’idees.
o Van aparèixer un gran nombre de problemàtiques comunes per part dels
diferents grups de treball.
o S’observà un interès, bona predisposició i actitud positiva de les persones
participants per implicar-se en la resolució dels reptes plantejats, cosa que va
contribuir a que aquests es poguessin resoldre de forma més ràpida i eficaç.
o Les deliberacions dintre de cada grup es dugueren a terme de forma respectuosa,
ordenada i sistemàtica, respectant el temps i el torn de paraula de les persones.
Els i les amfitrions/nes s’esforçaren en apuntar les idees consensuades i exposarles després públicament amb serietat i rigor.
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o Hi va haver un equilibri de gènere ente els i les participants així com una
diversitat d’edats, pel que ajuda a augmentar la representativitat del grup.
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5. APORTACIONS CIUTADANES
Les aportacions realitzades per les persones participants es varen agrupar en 5 eixos prèviament
definits. Dintre de cada eix varen aparèixer un seguit de temàtiques a tractar a partir de canals
participatius.

QUADRE RESUM
o
o
o
o
o

TEMA 1. Com combinem/prioritzem el fet de que la plaça sigui un espai arbrat i amb ombra
alhora que serveixi com un lloc per a la celebració d’esdeveniments (mercat, concerts, teatre,
ball...).
TEMA 2. Anem a reflexionar com podríem omplir la plaça de significat identitari i cultural,
que fos un punt de referència per la gent del poble, intentant que no tingui massa elements
decoratius.
TEMA 3. Com podríem combinar o prioritzar que la plaça esdevingui un espai de descans, de
tranquil·litat alhora que esdevingui una àrea infantil o fins i tot, un espai on els bars del voltant
hi puguin habilitar terrasses per prendre refresc.
TEMA 4. Parlem sobre com garantim que la Plaça sigui segura per la gent (infants, gent major,
etc.) alhora que permeti una via d’accés per a la circulació dels cotxes per accedir al carrer de
l’Església.
TEMA 5. Reflexionem sobre quin tipus d’aparcaments volem al voltant de la Plaça
(permetre/no permetre/limitar l’aparcament, fer zona blava, etc.)

A continuació es transcriuen de forma literal les aportacions que va fer cada un dels 5 grups.
Les idees estan agrupades pels 5 eixos mencionats, que s’han ordenat per ordre d’aparició. Cada
eix conté un quadre on hi figuren les aportacions que cada grup va fer, transcrites de forma
literal i classificades per subgrups. A continuació, hi apareix un segon quadre que resumeix les
idees mencionades i que representa el núvol d’idees que es va elaborar durant el fòrum, quan
els i les amfitriones exposaven les seves aportacions. Aquest núvol d’idees serveix per
sintetitzar el debat i observar els consensos i dissensos que han aparegut. Ja per acabar, hem
explicat el debat que es va produir i emfatitzat les idees consensuades i les que entren en dissens.
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En aquest debat no es tractava d’obtenir un model final de plaça sinó de debatre en profunditat
els aspectes més controvertits que havien aparegut en el taller participatiu de dia 4 d’agost. 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 per la ciutadania.
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Tema 1: OMBRA/ESDEVENIMENTS
A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en
els post-its.
PROPOSTES
1. ARBRAT
1.1 Engrandir la pastera de devora el patinador fins davant el frontal
del monument. Sembrar-hi mates i arbusts que dissimulin (no
tapin) el tríptic (els bustos de ferro)
1.2 Una tirada de polls davant Cas Felanitxer. Són arbres que es fan
alts. Evitar arbres que provoquin al·lèrgies.
1.3 Mantenir els arbres que hi ha i 1 o 2 més a l’altra banda
1.4 Moreres fines, arbres als laterals
1.5 Arbres al costat de la plaça (perifèria)
1.6 Canviar els arbres de davant l’Ajuntament a l’altre costat
1.7 Arbres de creixement ràpid, arrel no invasiva, que generin poca
brutor
2. No ARBRAT
2.1 No és necessari més arbres per a ombra ja que faria la plaça
més petita
3. Celebració d’esdeveniments
3.1 Deixar un espai buit perquè es puguin fer festes i mercat
3.2 Paviment apte pel ball, antilliscant i equilibrat
3.3 Empedrada per fer ball de bot
3.4 Més punts de corrent per a esdeveniments, com concerts, que
no hi hagi cables per enmig.

A continuació hi figura una taula resum de les idees compartides per a cada grup.
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Debat en la posada en comú i idees força

Gairebé tots els grups menys un, apostaren per una plaça més arbrada que garantís un espai
ombrat. No obstant això, emfatitzaren que els arbres havien d’estar situats al voltant de la plaça,
en llocs específics (o a l’altra banda de l’Ajuntament o en els costats de la plaça) de manera que
es pogués deixar l’espai central com a àrea per passejar, seure o per la celebració
d’esdeveniments tals com mercats, fires, espectacles, etc. També comentaren que el tipus
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d’arbres que s’introduïssin haurien de ser de creixement ràpid com polls o moreres, evitant que
facin brutor. Així doncs, la idea força que se’n pot extreure del debat fou: una plaça amb
alguns arbres més en els costats.

En segon lloc, es va consensuar fer ús de la plaça per la celebració d’esdeveniments varis, tal i
com actualment s’està fent. Es va suggerir que el trespol de la plaça, tot i ser empedrat, fos apte
pel ball de bot i també que s’instal·lessin més punts de corrent per endollar equips de so. En
aquest sentit, es va accentuar la importància de centralitzar a la plaça els actes i esdeveniments
principals que es fan en el poble, com el mercat setmanal, alguns espectacles de teatre i música
o les trobades per a balls populars. La segona idea força consensuada fou: deixar l’espai
central de la plaça per la celebració d’esdeveniments.
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Eix 2: Identitat de la Plaça

A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en
els post-its.
PROPOSTES
1. Elements identitaris
1.1 Reproduir els pedrissos que hi ha en el Pou Major, que eren els que hi
havia un temps davant l’Ajuntament.
1.2 Recuperar la roda per treure aigua que hi havia devora l’Ajuntament, com
a bevedor.
1.3 En cas d’introduir elements, que siguin del passat agrari del poble
1.4 Que tots els elements de la Plaça siguin del mateix estil.
1.5 Caràcter rústic dels elements a introduir
1.6 Més il·luminació
2. Sense elements identitaris
2.1 No ho trobem necessari ja que n’hi ha abastament.
2.2 No és necessari més elements significatius ja que amb el monument de
la Beata ja és prou identificatiu

A continuació hi figura una taula resum de les idees compartides per a cada grup.
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Debat en la posada en comú i idees força
En aquest tema hi va haver alguns dissensos: per una banda, tres grups suggeriren d’introduir
a la Plaça determinats elements identitaris que convertissin l’espai en un referent de la
cultura i tradicions del poble. Alguns dels elements foren: 1) recuperar els pedrissos que hi ha
en el Pou Major, que abans estaven davant de la façana de l’Ajuntament, 2) recuperar la roda
d’aigua com a bevedor o 3) introduir alguns elements del passat agrícola del poble. En tot cas
es va accentuar que tots ells havien de tenir un mateix estil o caràcter rústic, per així conservar
la coherència amb les tradicions i estètica del municipi de Sencelles.

Per una altra banda, els altres dos grups consensuaren que no calia introduir més elements
identitaris a la Plaça, ja que amb els que hi havia, ja bastava. Comentaren que la identitat
19

d’una plaça ve donada per la gent que l’habita i l’imaginari col·lectiu del poble i no pels
elements materials que la decorin.

En aquest eix doncs, es consensuaren dues idees força que podrien entrar en contradicció:
introduir o no elements identitaris a la plaça. No obstant això, els elements que es demanen
d’introduir no serien gaires, segons es va especificar i tal volta, es podria arribar a un pacte que
no ocupessin gaire espai.
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Eix 3: Descans/parc infantil i terrasses Bar
A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en
els post-its.

PROPOSTES

1. Parc infantil
1.1 Volem una zona infantil al racó del patinador.
2. Sense parc infantil/àrea de descans
2.1 No volem parc infantil ja que ja existeix en un altre lloc del poble
2.2 No elements infantils
2.3 Descartem el parc infantil aquí ja que hi ha una àrea en el poliesportiu
2.4 No volem àrea infantil a la plaça
2.5 Volem que es potenciï l’àrea infantil que hi ha al poliesportiu
2.6 Prioritzem la plaça com a espai de descans incorporant alguns bancs
3. Terrasses
3.1 Facilitar als bars (que vulguin i dins un ordre) posar taules i cadires a la Plaça
3.2 Posar una zona de terrassa de bar valorem que seria positiu perquè la gent
estaria més per la Plaça
4. No Terrasses
4.1 No terrassa de bars

A continuació hi figura una taula resum de les idees compartides per a cada grup.
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Debat en la posada en comú i idees força
A diferència de les peticions rebudes durant la primera jornada sobre aquest tema, la idea força
més consensuada que va sortir després d’una reflexió conjunta fou la de no crear una àrea
infantil a la Plaça, sinó de deixar-la com una àrea de descans i passeig. Es va emfatitzar el fet
de potenciar d’altres indrets del municipi destinats als infants en lloc d’habilitar una part de la
plaça a aquest propòsit.

Respecte el fet de permetre als negocis privats habilitar terrasses, hi va haver dissens i no es va
arribar a un acord general: alguns grups valoraren positivament el fet d’haver-hi terrasses de
bars a la plaça, d’altres no volgueren entrar en el debat i d’altres opinaren que no se’ls hi
permetés. Per tant aquest debat va quedar obert i sense un acord entre els i les participants.
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Eix 4: Seguretat a la plaça/via d’accés a la part alta del poble
A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en
els post-its.

PROPOSTES

1. Rampes
1.1 Fer una rampa d’accés per discapacitats, cotxets...
1.2 Es necessari una rampa per poder accedir alguns cotxes a la portassa de
Cas Felanitxer i per carregar/descarregar per casos puntuals (concerts,
espectacles)
2. Anivellament
2.1 Anivellar la plaça però diferenciar del pas dels cotxes
2.2 Un carril per passar anivellat a un lateral amb llambordes.
2.3 Diferenciar a nivells diferents l’espai dels cotxes i l’espai de la gent
3. Delimitació
3.1 Delimitació amb ferro o fusta (tranquil·litat)
3.2 Delimitar amb una línia de pilons que marquin el carril d’accés, que es
puguin i baixin
4. Velocitat
4.1 Donar prioritat als vianants a l’hora de circular per la plaça
4.2Delimitar la velocitat a 20km per hora
A continuació hi figura una taula resum de les idees compartides per a cada grup.
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Debat en la posada en comú i idees força
En aquest tema hi va haver un consens generalitzat sobre els distints aspectes que es tractaren.
El primer consens que es va reflectir en el debat grupal va ser en el fet d’anivellar la plaça
(actualment fa un cert pendent). En segon lloc, es va consensuar diferenciar o delimitar la via
d’accés als cotxes de la resta de la plaça, per garantir la seguretat dels i de les usuaris/es. A
més, es va incidir en el fet d’eliminar barreres arquitectòniques per facilitar-ne l’ús a
persones amb mobilitat reduïda, cotxets, gent major...i habilitar una rampa per accedir a casa
d’un veí del poble (Ca’s Felanitxer) que té la seva portassa just al lateral esquerra de la plaça.
Per acabar, es va mencionar limitar la velocitat per la plaça a 20km/h i a prioritzar-ne l’ús dels
vianants.
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Eix 5: Tipus d’aparcaments alternatius
A continuació es transcriuen les idees deliberades i consensuades en els grups i reflectides en
els post-its.

PROPOSTES

1. Aparcaments alternatius
1.1 Cercar nous espais d’aparcament (per part de l’Ajuntament) (ex.
Corral Can Vidal, per vendre o llogar)
1.2 Cercar espai el més a prop de la plaça per a aparcaments
1.3 Tenemos el solar que necesitamos para aparcar (expropiar)
1.4Parquing del matadero amb barrera per aparcar els residents
1.5 Adquirir una finca a la zona del matadero per habilitar-la com a
aparcament.
1.6 Aparcament Els Molins.
1.7 Habilitar un altre aparcament darrere de l’Esglesia
2. Aparcament a Plaça
2.1 Habilitar una plaça d’aparcament per a minusvàlids

A continuació hi figura una taula resum de les idees compartides per a cada grup.
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Debat en la posada en comú i idees força
El consens generalitzat de que l’Ajuntament hauria de cercar noves zones d’aparcament es
va fer palès en aquesta secció. La preocupació per saber on es podrà aparcar el cotxe, un cop
convertida la Plaça en una per a vianants fa que la ciutadania proposi possibles emplaçaments
que hauran de ser valorats i quantificats per part de l’Ajuntament. Aquest darrer caldrà que
s’esforci en trobar vies alternatives d’aparcament que permetin aquesta transició.
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6. CONCLUSIONS
A mode resum, hem elaborat el següent quadre que agrupa i sistematitza les conclusions o idees
força del taller participatiu. Aquestes, fan referència als consensos i dissensos que es produiren
al llarg del debat participatius.

CONSENSOS

DISSENSOS

Volem una plaça amb alguns arbres més en
els laterals (que els arbres siguin de
creixement ràpid i no embrutin gaire) que
permetin crear un espai de descans i ombre.

Elements identitaris a la plaça de tipus rústic:
introduir-ne alguns com els pedrissos que hi
ha en el Pou Major 2) recuperar la roda
d’aigua com a bevedor o 3) introduir alguns
elements del passat agrícola del poble. L’alra
opció seria deixar-la així com està.

Ens agradaria que la Plaça fos el punt
estratègic on es celebren els esdeveniments
més populars del poble: mercat setmanal,
balls populars, espectacles...Per això, cal tenir
en compte que l’àrea central de la plaça ha de
poder encabir aquests esdeveniments.

Permetre o no permetre que els els negocis de
restauració puguin habilitar terrasses a la
Plaça per prendre refresc

Que el sòl fos empedrat però llis de manera
que s’hi pugui ballar sense problemes
No volem que a la plaça hi hagi un parc
infantil. Preferim que es potenciin més els
parcs que ja existeixen a diversos punts del
poble. Volem que la plaça sigui una àrea de
descans, trobada i passeig.
Anivellar la plaça: actualment fa pendent.
Delimitar o diferenciar la via d’accés de
vehicles a la part alta del poble
Eliminar barreres arquitectòniques
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Limitar la velocitat dels cotxes per la via
d’accés a la plaça, prioritzant l’ús dels
vianants.
Cercar alternatives d’aparcament en el poble
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