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EL PROCÉS
El passat més d’octubre de 2017, l’Ajuntament de Sella va decidir posar en marxa
un procés participatiu amb la finalitat de que els veïns i veïnes del municipi
mostraren les seues opinions sobre el futur de la Plaça Major.
Aquest procés, a més a més d’establir un espai de diàleg entre els ciutadans i
ciutadanes, tenia la finalitat de:
-

Posar en comú els diferents punts de vista sobre la utilització d’un mateix
espai.

-

Definir unes línies bàsiques comuns i consensuades.

-

Esbossar una sèrie de propostes i actuacions concretes.

La metodologia emprada per a dinamitzar el procés participatiu, es va articular a
través de tres elements claus:
-

Participació: incorporació de tots els actors, generant d’aquesta manera un
compromís ferm, tant en el procés com en el resultat.

-

Apreciació:

màxim

reconeixement

de

les

capacitats,

fortaleses

i

potencialitats de tots els participants.
-

Generació: de col·laboració, compromís, creativitat, diàleg, presa de
decisions, consensos, etc.

Aquestes metodologies i ferramentes reben el nom de Metodologies Apreciatives, i
plantegen i promouen un enfocament positiu i possibilista. La seua finalitat és la de
generar processos de diàleg amb l’objectiu d’aconseguir consensos, facilitar la
presa de decisions i reformular relacions.
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El procés participatiu dut a terme en Sella es va estructura en tres fases
diferenciades: informació/formació, participació i retorn de la informació.


Sessió informativa:

Celebrada el 19 d’octubre de 2017 a l’Ajuntament, amb la finalitat de donar a
conèixer el procés que anava a donar inici, els seus objectius, dates i metodologia a
utilitzar.



Sessions participatives:

Celebrades el dies 24 d’octubre amb els escolars, el 9 de novembre amb els veïns i
veïnes del municipi, i el 14 de novembre amb els residents i negocis de la plaça. La
metodologia utilitzada va ser la del World Café. Aquesta dinàmica participativa
possibilita la creació de xarxes informals de conversació i aprenentatge social,
afavorint la comunicació i l’intercanvi d’experiències entre persones sobre
qüestions rellevants per a una organització o comunitat. El World Café tracta de
recrear un procés natural com el que de forma habitual realitzem amb els nostres
amics, familiars, companys, etc.: asseure’ns al voltant d’una taula a conversar.
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Escolars

Veïns i veïnes
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Residents i negocis plaça


Sessió de retorn d’informació:

Celebrada el 30 de novembre de 2017 a l’Ajuntament. En aquesta sessió es varen
posar en comú es resultats obtinguts de les tres sessions participatives, i els
assistents pogueren realitzar les aportacions i puntualitzacions pertinents als
resultats projectats.
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RESULTATS DEL PROCÉS
A continuació, es mostren els resultats del procés, indicant-se en cada cas, la sessió
on va sorgir l’aportació i la reiteració de la mateixa: Escolars (E), Veïns i veïnes (V),
i Residents i comerços de la Plaça Major (R).
1. Com t’agradaria que fora el teu poble, Sella, dins de 5 anys?


Un poble ple de vida. (V)



Un poble amb més gent, ple de xiquets i xiquetes. (V) (V) (R) (R) (E)



Un poble més sostenible. (V) (V)



Un poble que manté l’equilibri entre desenvolupament i identitat. (R)



Un poble que conserva la seua escola. (V) (V)



Un poble amb poques cases buides. (V) (R) (E)



Un poble amb una economia més diversificada. (R) (E)



Un poble amb més comerços. (R) (E) (E)



Un poble amb una marca de qualitat reconeguda. (R)



Un poble que manté la seua activitat cultural i les seues associacions. (V) (V)



Un poble que organitza activitats on poden participar gent de totes les edats.
(V)



Un poble que ofereix activitats extraescolars relacionades amb les
associacions del poble. (R)



Un poble en el que hi ha una oferta diversificada d’activitats per als més
menuts, entre elles, classes d’idiomes. (E) (E)



Un poble col·laboratiu, cooperatiu i participatiu. (V) (R)



Un poble que manté el seu teixit associatiu: banda, pilota, rondalla, etc. (R)



Un poble que acull a gent de fora. (V) (R)



Un poble que té vida més allà de la Plaça Major. (V)



Un poble que promou la pilota i la música, elements tradicionals i
característics, com atractiu turístic. (V)
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Un poble que manté els seus recursos patrimonials i naturals, dissenya i
promou rutes turístiques vinculades a ells, i posa en marxa activitats en la
natura (ex.: escalada). (V) (R)



Un poble amb més aparcaments. (V) (R) (E)



Un poble amb millors comunicacions per tot el terme i millors accessos. (V)
(R)



Un poble amb un correcte servei de transport públic. (V) (R)



Un poble amb un espai (a mode de residència) per a la gent gran que estiga
sola. (V)



Un poble que manté els serveis bàsics (farmàcia i metge). (V) (E)



Un poble amb una escoleta infantil (< 3 anys). (E)



Un poble amb més zones verdes i parcs infantils i saludables. (R) (E) (E)



Un poble amb carril bici. (E)



Un poble amb servei de policia. (E) (E)



Un poble amb cinema. (E) (E)



Un poble amb millors instal·lacions esportives (ex.: camp de futbol de gespa
artificial). (E) (E) (E)



Un poble que manté la seua zona d’acampada i millora la seua gestió. (V) (V)



Un poble que manté i preserva el seu paisatge, i manté les zones forestals i
agrícoles en bon estat. (V) (V) (R) (E)



Un poble sense l’amenaça d’incendis forestals. (V) (V)

2. Com t’imagines que seria la Plaça Major en eixe poble desitjat?


Una plaça tancada al trànsit, peatonalitzada, sense vehicles aparcats, on sols
es permet la càrrega i descàrrega. (V) (V) (V) (R) (R) (E) (E) (E)



Una plaça amb un punt d’informació digital a la façana de l’Ajuntament. (V)
(R)



Una plaça amb una nova vegetació al jardí. (V) (E) (E)



Una plaça amb jardineres plenes de flors. (R) (E) (E)
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Una plaça amb tendals per a l’estiu. (R)



Una plaça amb uns horaris per a les activitats per tal de garantir el correcte
descans dels veïns i veïnes residents. (V) (V)



Una plaça en la que es continua jugant a pilota. (V)



Una plaça que millora la seua imatge sense perdre els seus elements
tradicionals. (V) (R)



Una plaça en la que es manté els seus elements patrimonials i respecta les
seues figures de protecció (ex.: BIC de la Torre de Sella). (V)



Una plaça que centralitza els serveis i els actes del poble, que continua amb
molta activitat. (V) (R) (R)



Una plaça amb voreres noves. (V) (R) (R)



Una plaça on es permet aparcar sols a l’hivern. (V)



Una plaça sense cablejat. (R)



Una plaça amb un parc xicotet. (E) (E)



Una plaça on es desenvolupe l’activitat de cinema. (E)



Una plaça amb més establiments de restauració (ex.: gelateria, pizzeria, etc.).
(E) (E) (E)



Una plaça on es trobara un espai que servira com a ludoteca o espai d’oci per
als xiquets i xiquetes. (E)

3. Quins tipus d’usos, activitats, propostes i reglamentacions deurien
articular-se en eixe espai desitjat (Plaça Major)?
USOS I ACTIVITATS


Ús cultural: concerts, banda. (V) (V) (R)



Ús comercial i de serveis: comerços, mercat, fira, bars, metge. (V) (V) (R)



Ús festiu: actes de festes, concerts. (V) (V) (R)



Ús esportiu: pilota. (V) (V) (R)



Ús lúdic: lloc a utilitzar per els més menuts per a jugar (ex.: jugar a futbol, a
nines, etc.). (E)
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REGULACIONS I REGLAMENTACIONS


Prohibir l’aparcament en la plaça, prèvia aportació de solucions de
localització de nous aparcaments. (V)



Regular el tràfic, establint a més a més un horari de càrrega i descàrrega. (R)
(R)



Prohibir l’aparcament a la plaça a l’estiu, però si a l’hivern que hi ha menys
gent al poble. (V)



Establir un horari per a les activitats que es desenvolupen a la plaça per
poder garantir el correcte descans dels residents. (V) (V) (R) (R)



Garantir que les futures intervencions de millora i accessibilitat en la plaça,
respecten els materials més antics, mantinguen l’estètica de la plaça, i
concorden amb l’arquitectura tradicional del poble. (V) (V)

PROPOSTES


Elaborar una normativa/ordenança de manera consensuada, que regule l’ús
de la plaça i les activitats que tenen lloc en ella. (R) (R)



Establir mecanismes de consulta ciutadana per a futures intervencions i
remodelacions de la plaça. (V)



Millorar la comunicació i diàleg amb els negocis de la plaça, per tal d’arribar
a acords a l’hora de realitzar alguna activitat en la plaça. (R)



Habilitar noves zones d’aparcament. (V) (V)



Descentralitzar activitats que solen dur-se a terme en la plaça cap a altres
llocs del poble (ex.: un dels dos dies de mercat, fer-lo en un segon lloc, creant
la possibilitat d’obertura de nous establiments a altres punts del casc urbà).
(V) (V) (R)



Permetre les partides de pilota en altres punts del poble (ex.: Plaça Major, C/
València, Trinquet). (V) (R)



Distribuir les activitats organitzades per la Comissió de Festes en diferents
zones possibles del poble. (V)



Continuar centralitzant serveis i esdeveniments a un punt concret del
municipi, com és la plaça per tal de facilitar l’accés a la gent més gran. (V)



Evitar l’aparcament en la plaça podria millorar l’aspecte de la mateixa, com
ha passat en altres punts del poble (ex.: C/ Valencia). (V)
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CONCLUSIONS
En base als resultats obtinguts, s’han pogut establir unes línies compartides i
consensuades que podran ajudar a l’entitat local a prioritzar algunes actuacions.
Com a conclusió, es pot establir que hi ha una opció que destaca en el procés i
compta am un ampli recolzament, que és la de peatonalitzar i tancar al tràfic la
Plaça Major.
Però per totes les aportacions i matisos sorgits en el procés, que abunden en la
mateixa direcció, l’afirmació antes ressenyada s’ha de considerar com una
conclusió (resultat d’un procés), i no com una acció aïllada i descontextualitzada.
Aquesta mesura hauria d’estar contemplada, com altres que han aparegut, en una
ordenança municipal que regulara i ordenara l’ús públic de la plaça. D’aquesta
manera,

altres

aportacions

emergides

en

les

sessions

participatives

acompanyarien a la mesura anterior matisant-la i seqüentciant-la en el temps.
A més a més, seria convenient que l’elaboració d’aquesta norma municipal siguera
elaborada de manera coordinada i contrastada amb la ciutadania, per tal de que
pugueren incorporar-se, en la mesura del possible, tots els aspectes evidenciats en
el procés.
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