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

A Sencelles, el dia 26 d’octubre de dos mil disset a les 19h30 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. La reunió té un triple objectiu: valorar les dues accions participatives
que es realitzaren per definir la Plaça de Sencelles, comentar les pròximes passes que
s’efectuaran a partir dels resultats obtinguts i explicar que es comença amb el procés de
“pressupostos participatius Sencelles 2018 que servirà per què la ciutadania decideixi la
finalitat d’algunes de les partides que es posin a debat.
Assisteixen a la reunió:
-

Manolo Gómez, representant del grup polític PSOE, substituint a Tomeu Morro
Joan Rigo, representant de la regidoria de participació ciutadana
Ivan Cuesta de la Torre, membre de Volem Sencelles
Carme Reynes, regidora de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sencelles
Àngels Palmer Llabrés,
Catalina Salom Niell, regidora del PP
Maria José Cosano Hernández
Maria Esperança Serra Bauzà
Neus Ramis, tècnica del procés participatiu per definir el futur de la plaça de la Vila

S’excusen:
-

Joan Carles Verd, Batle de Sencelles
Bartolomé Adrover,
Joan Colom Ramis
Guillem Mut Llabrés
Michel Campioni
Antoni Ramis Ferrer
Margalida Llabrés

La reunió comença amb la benvinguda dels i de les assistents.
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.
2. Resultats de les dues accions participatives:
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1. Tarda participativa: 4 agost 2017
2. Fòrum participatiu i de reflexió: 21 de setembre 2017
3. Pròximes passes
4. Pressupostos participatius Sencelles 2018
Amb l’ajuda d’un power point, explica els resultats de les dues accions participatives que es
feren per agost i per setembre. La primera, dia 4 d’agost, que va tenir l’objectiu de recollir
propostes i idees de la ciutadania al voltant de la Plaça, que s’havien d’estructurar a partir de
tres pilars o temes fonamentals (vegeu l’informe tècnic de la tarda participativa per més
detalls al web de l’Ajuntament de Sencelles):
-

Usos de la plaça

-

Valors identitaris

-

Elements decoratius o estètics.

Es presenta el quadre de resultats següent:
Nombre de cartolines

Nombre d’aportacions

Usos de la
plaça

40

94

Valors
identitaris

27

37

Elements
estètics

33

73

TOTAL

100

204

En la valoració de la tarda participativa es comenta que malgrat obtenir moltes aportacions i
idees, els i les membres del grup impulsor troben a faltar més gent de Sencelles, que està a
les places, als bars, als comerços...S’observa molta gent més bé de fora del poble, que deuen
viure per “fora vila” o deuen venir els caps de setmana. Entre les causes que es mencionen
de la falta de més gent local foren:
➢ la gent no vingué per comoditat, per una falta d’arrelament de la cultura participativa
i la incipiència d’aquestes tècniques participatives al poble que retornen la
responsabilitat de decidir a la gent. S’emfatitza en el fet que aquest és un procés
pedagògic lent, la participació és lenta i porta el seu temps, tot i que no s’ha de defallir,
s’ha de continuar insistint en la importància de la participació com a mitjà per
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incrementar la democràcia local, la legitimitat política i fer més de tothom les
decisions municipals.
➢ També es diu que tal volta no es va encertar amb l’acte ja que en el concert tampoc
hi va haver gaire gent i començava a les 22h, quan aquesta acció començava a els
20h.
➢ D’altres diuen que va faltar una “gelatada” popular que hagués atret més a la
participació.
➢ O que no es va especificar de forma clara el propòsit de la trobada participativa al
programa de festes. En resposta a aquesta aportació, es diu que precisament no es va
posar clar de forma estratègica, per no espantar a la gent amb el terme de
“participació”. Entre els/les membres del grup impulsor emperò es demana que per
la pròxima vegada s’especifiqui millor.

Es percep un cert escepticisme per part dels i de les participants per a qualsevol tema o
proposta que sorgeixi de l’Ajuntament que vagi més enllà de l’organització d’unes festes
populars, que impliqui decidir, banyar-se coresponsabilitzar-se. És un aspecte que cal anar
treballant.

En relació al fòrum participatiu que va tenir lloc dia 21 de setembre (vegeu l’informe tècnic
del fòrum al web municipal), les valoracions que es fan al respecte són les següents:
➢ Bona participació i predisposició dels i de les participants (es comptabilitzen unes 55
persones).
➢ Manca la presencia de les entitats, com a col·lectiu més mobilitzat del poble. Per tal
de millorar aquest aspecte, de cara a pròxims processos, el grup impulsor comenta
que l’interès anirà incrementant gradualment en funció dels resultats tangibles i reals
que vinguin derivats de les accions participatives que es fan. Ja que tot el que implica
“participació” és molt nou. S’han de vèncer els estereotips, les frases de “tanmateix
ja ho tenen decidit”.
➢ Es comenta que tothom està bàsicament preocupat per l’aparcament. Va ser el tema
estrella. Es respon dient que s’està fent molta feina per trobar solucions. Però encara
existeix dintre de les mentalitats dels i de les sencellers/es el fet d’aparcar davant de
casa seva o dels comerços. Aquesta mentalitat s’hauria d’anar trencant cap a una altra
on es preservés “un poble per als vianants” i no tant pels cotxes.
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➢ Es comenta que la participació i dinàmiques del fòrum varen ser bones però que hi
havia la mateixa gent de sempre, la mateixa gent mobilitzada. Però es va valorar
positivament la presència dels veïnats/des que més els hi afecta la reforma de la plaça.

S’explica que les pròximes passes a fer a partir d’ara seran les de donar els dos informes,
especialment el del fòrum al Col·legi d’arquitectes per engegar el concurs d’idees. En funció
del temps que triguin, que poden ser uns mesos, es tindran els projectes finals que, tant l’equip
municipal com el grup impulsor valoraran per pre-seleccionar-ne tres, que seran els tres que
es posin per votació popular. Els i les membres del grup impulsor mencionen que en aquesta
fase creuen que hi haurà molta més votació i participació de la ciutadania de Sencelles ja que
es veuran idees concretes i tangibles.

Es proposa d’habilitar l’espai de votacions virtual, presencial (a l’Ajuntament) amb plafons
informatius amb la informació de les tres propostes i un dia, habilitar una urna seguint els
procediments legals que escauen a la plaça del poble aprofitant la celebració o bé d’un
dissabte de mercat o bé de les festes de Santa Àgueda, que cauen per febrer. D’aquesta
manera s’incentivarà la participació de més gent en el poble. Les dates es valoraran en la
pròxima reunió del grup impulsor que s’efectuarà per escollir les tres propostes o models de
plaça finalistes que es sotmetran a votació popular.

Per acabar la reunió, es procedeix al darrer punt de l’ordre del dia on s’exposa el projecte de
pressupostos participatius Sencelles 2018. Es comenta que s’engega aquest procés amb la
finalitat d’implicar a la gent del poble en la decisió d’algunes partides pressupostaries
municipals que es posen a debat. En aquest procés també s’hi inclou un grup impulsor format
per:
•
•

•

1 persona representant de cada partit polític del consistori,
5 representants del teixit associatiu. S’acorda d’enviar un email a les entitats
per demanar de forma voluntària qui li interessaria ser representant d’aquestes
en el grup impulsor. Si surten més de cinc noms es procedirà a una votació
per decidir els i les 5 representants.
5 representants de la ciutadania de cada entitat poblacional (Sencelles poble,
Ruberts, Biniali, Jornets i Cascanar), escollits des de les assemblees
territorials que es faran per identificar les prioritats i reptes dels territoris. Per
tant aquestes 5 persones s’incorporarien després.
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S’explica que pròximament es llançarà una campanya informativa amb tots els detalls del
procés, dates, proposta participativa, criteris, etc.

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió.
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