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Es convoca a les entitats i associacions de 
Sencelles a un procés híbrid de consulta 
amb dues sessions presencials i una 
enquesta en línia, que serveix per 
informar les decisions de la futura 
reforma de l’espai.

Vine a decidir els 
usos de Can Bril
Entre totes i tots decidirem els 
usos de les Escoles Velles. Vine a 
dir la teva!

Situació

Criteris d’accés

Necessitats d’espai

Dimecres, 25 de maig | 19:00h, Escoles velles
Sessió oberta a les entitats del municipi

Dimecres, 1 de juny | 19:00h, Escoles velles
Sessió oberta a les entitats del municipi

Proposta d’espais diferenciats

Línies generals de convivència

Properes passes



Escoles Velles Can Bril
c. de Ses Escoles, núm. 1
07140 - Sencelles

1617 m2 construïts.
Construït el 1976

Ref. cadastral 1387701DD9818N0001BZ

Situació



Dimecres, 25 de maig

19 h. Sessió oberta a les 
entitats de Sencelles

Canvis prevists

Criteris d’accés

Necessitats relacionades amb l’espai



Abans de començar la primera sessió es fa 
un sondeig per explorar la composició del 
grup d’assistents.

Per valorar els resultats del procés, cal 
tenir en compte quines són les entitats 
que n’han participat.

A la sessió, participen 17 persones, més dues de l’equip de govern.

16 participen d’alguna associació o col·lectiu.

En total, 15 entitats participen de la sessió.

Actualment, 12 fan servir l’espai d’entitats.



La primera sessió respon a una triple 
finalitat: que l’ajuntament exposi els seus 
plans de reforma, aportar criteris que 
ajudin a determinar quines entitats 
poden fer ús de l’espai i identificar les 
necessitats relacionades amb l’espai que 
tenen les associacions.

El senyor batlle comença exposant la 
necessitat de la reforma i els detalls que, a 
dia d’avui, es coneixen.



Un conveni signat amb el SOIB comporta habilitar dues 
aules de formació homologades.

A més, l’espai de la Policia municipal s’ha quedat petit i 
necessita una ampliació.

Les condicions estructurals de l’edifici demanen una 
reforma per assegurar-ne la seva seguretat.

L’ajuntament presentarà un projecte de reforma a una 
ajuda estatal per fomentar l’eficiència energètica dels 
equipaments municipals. A part de l’ajuda, el consistori 
compta amb fons propis per dur a terme una reforma 
parcial.

Es contempla introduir un auditori amb cabuda per a 150 
persones i convertir els espais dedicats en exclussiva a 
espais comuns polivalents.

A més, es preveu l’entrada del Rebost solidari a l’espai 
d’entitats.

Amb tot, es preveu una reducció de la superfície que 
actualment es destina a l’espai d’entitats.



Es convida a les persones assistents a 
reflexionar sobre quins criteris podrien 
contribuir a determinar quins col·lectius 
o associacions poden fer ús de l’espai 
d’entitats.

Després de recollir i ordenar les 
aportacions, se les convida a prioritzar els 
criteris obtinguts.

Finalment s’exploren les evidències 
concretes que podrien servir per aplicar 
els diferents criteris.



Sense ànim de lucre Estatuts14

Retorn al municipi en oferta activitats obertes Memòria d’activitats11

Sense alternativa de fer servir altres espais Memòria d’activitats4

Nombre previst de persones del poble beneficiaries Memòria d’activitats2

Treball en xarxa amb l'ajuntament o amb altres entitats, dins o 
fora del municipi.

Memòria d’activitats2

Entitats registrades al municipi Dades del registre1

Formades per residents al municipi Certificat de secretaria1

No tenir en compte el nombre de persones associades --

Criteri IndicadorSuport

Proposta de criteris i indicadors per determinar l’accés a l’espai d’entitats



Amb més de 120 anys d’història, 
l’antic convent de monges del carrer 
des Torrent passa a ser un 
equipament municipal al servei del 
poble de Biniali.

Durant les setmanes que venen 
s’obre una conversa per conèixer 
quins usos imaginen les veïnades i 
veïnats de Biniali per a aquest 
edifici.

Tot seguit es recull de manera 
sintètica les necessitats dels 
diferents col·lectius i entitats 
assistents a la sessió. Després de la 
sessió s’obrirà un qüestionari per 
recollir aportacions d’altres entitats.



Del 26 al 31 de maig de 2022

Enquesta en línia per 
recollir necessitats 
relacionades amb l’espai



Durant la setmana que separa les dues 
sessions, s’ha habilitat un espai al portal 
de participació ciutadana de l’ajuntament 
des del què aquelles entitats que no han 
participat de la primera sessió puguin 
compartir les seves necessitats 
relacionades amb l’espai.

Reis
Exclussivitat
Espai ampli (feina, magatzem)
Volum

Mercadet solidari
Exclussiu
Visible
Ampli

AAVV Ruberts
Poc habitual, compartit
Arxiu de documents
Reunions

Es Jonc
Arxiu de documents
Espai ample per assatjar (potser 
en altra ubicació)

Revista sa Sella
Arxiu de documents
Arxiu revista

Fotògrafs
Taula oficina
Taula de feina, compartida
Possibilitat fosca total
Pica d'aigua
Espai per estudi

Pintura
Taula de manualitats
Molta llum
Pica d'aigua
Caballets
Xeremiers
Espai ample per assatjar
Aïllament acústic

Futbol, embalats
Taula d'oficina
Reunions (30, 40)

Coral
Magatzem coses grosses

Caçadors
Taula d'oficina
Arxiu de documents
Reunions

Manualitats
Arxiu de documents
Molta llum
Magatzem obres en producció

OCB
Taula d'oficina
Arxiu documenta
Espai per activitats culturals

Banc de temps
Magatzem coses grans
Rebost d'alimentació
Presses elèctriques segures
Compartir amb confiança

Quina animalada
Magatzem

Relació de necessitats expressades



Dimecres, 1 de maig

19 h. Sessió oberta a les 
entitats de Sencelles

Espais diferenciats

Línies generals de convivència

Properes passes



La segona sessió respon a dos objectius: 
exposar i recollir feedback sobre la 
proposta d’espais diferenciats i explorar 
les línies generals d’un pla de cogestió de 
l’espai.

En acabar es comparteixen les següents 
passes.



Es presenten set espais diferenciats que 
respondrien a totes les necessitats 
recollides. Alguns d’aquests espais són d’
ús exclussiu, mentre que d’altres podrien 
ser compartits fàcilment.

Es presenten dues petites esmenes que 
són recollides.

La proposta final és acceptada per les 
persones assistents.



A continuació, es proposa al grup 
d’assistents explorar les possibles 
dificultats que es poden preveure en un 
espai compartit; concretament les que 
tenen a veure amb el temps, l’accés i la 
responsabilitat.

Amb tres rondes consecutives, es recullen 
aportacions per als tres aspectes.



Coincidència en dia i horari. Tothom ve 
l’horabaixa o caps de setmana.

En cas de coincidir dues entitats, prioritzar la que 
fa un menor ús de l’espai.

Avui dia, entre les assistents, l’ús de l’espai és:
● dilluns i dimarts, una o dues 

associacions
● dimecres, ningú
● dijous, una associació
● divendres i dissabte, tres o quatre 

associacions

Ampliar l’horari de l’espai.

Pel que fa al temps

Capsa amb combinació per desar la clau

La policia actua de porteria (però no sempre hi 
serà)

Alguns espais poden estar oberts (sala de 
reunions)

Banda magnètica

Una clau per grup

Pel que fa a l’accés

Normes de bon ús. Document amb normes de ús i 
responsabilitats

Posar-se d’acord
Programar a principi d’any el calendari més 
general
Els grups haurien d’informar dels seus canvis
Anotar qui ha fet servir els espais (dia, hora, 
entitat)
Un possible rol: vigilància que els temps reservats 
es fan servir, lligat a sancions?

Registre de neteja dels espais
Neteja (comptar amb algú extern una vegada al 
mes)
Que no quedin deixalles als espais (es fa recollida 
porta a porta, es necessita un contenidor?)

Ordre

Comunicar a l’ajuntament els possibles 
desperfectes per manteniment (clarificar quin 
manteniment correspon a entitats i quin a 
ajuntament)

Pel que fa a les responsabilitats

Comunicació interna, grup de Whatsapp amb 
una persona per associació

Reserva d’espais (amb calendari)

Registre d’ús dels espais

Moment anual de planificació general

Possibles eines útils



Les dues sessions 
acaben amb un berenar 
compartit que 
s’aprofita per generar 
un contacte més 
informal entre les 
associacions.



A continuació es descriuen 
les passes que segueixen 
aquestes dues sessions amb 
les entitats.

Divendres, 3 de juny
Es publica la memòria del procés 

de consulta al web Decidim 
Sencelles.

Setmana del 6 de juny
L’ajuntament presenta el projecte 
de reforma al Gobierno de España.

Estiu, tardor 2022
Es resol la convocatòria de 

projectes i l’ajuntament informa 
del resultat a les entitats.



Aquest procés de consulta ciutadana ha estat liderat per 
l’Ajuntament de Sencelles i facilitat per Bauma Altres 
Perspectives dins els mesos de maig i juny de 2022.

Regidoria de participació 
i medi ambient


