Sa Pobla Futur és un procés de treball d’escolta i participació
ciutadana a sa Pobla. El seu objectiu és definir un relat col·lectiu
sobre el futur del municipi i, a través d’aquest, establir unes bases
que guien el desenvolupament urbà de sa Pobla amb una visió
estratègica i compartida.

Per aconseguir aquest objectiu, el procés s’estructura en les següents fases:
Pas 1. Punt de partida
Per establir el punt de partida es compta amb la combinació d’una mirada externa i les
experiències locals. La mirada externa es realitza a través de l’anàlisi de les dinàmiques
urbanes i territorials de Sa Pobla per part de l’equip coordinador. A aquesta mirada, es
suma l’experiència local a través del contacte amb veïnat i entitats del poble junt amb una
visita al municipi. Així es configuren els resultats que orienten la diagnosi estratègica, és a
dir, els punts de partida i els horitzons d’arribada.

Pas 2. Marc estratègic i de futur
Recollint el resultat del procés anterior s’estableix un marc de treball estratègic que permet
articular els desitjos, demandes i aspiracions del veïnat per fer de sa Pobla un projecte de
futur. Aquest marc es configura a través de tres horitzons i cinc eixos de treball.
Tres horitzonts de futur: un futur just, verd i productiu. Aquests horitzons ens permeten
establir la direcció d’allà on volem anar com a poble. S’estableixen per la Nova Carta de
Leipzig (Desembre 2020) de la Comissió Europea, en aquesta es relaciona el futur dels
territoris urbans amb el marc d'estratègies de desenvolupament regional.
- Un futur verd: posar al centre el poder transformador de les ciutats i pobles
combatent l’escalfament global i contribuint a una qualitat ambiental en l'aire,
aigua, terra i l'ús del sòl.
-

Un futur just: prioritzar la igualtat d'oportunitats per a integrar-se en la societat amb
justícia per a totes les persones sense distinció de gènere, estatus socioeconòmic,
edat i origen sense deixar a ningú darrere.

-

Un futur productiu: apostar per una economia diversificada que promou ocupació
de qualitat i trenca bretxes d’accés, com a aliança clau per a un desenvolupament
urbà sostenible.

Cinc eixos de treball: es tracta d’àmbits de treball clau per a la definició del futur de sa
Pobla fruit de l’anàlisi tècnica i la recollida de testimonis. Per això, suposen una ferramenta
per a estructurar el diàleg ciutadà del següent pas.
- Espai públic com a motor de ciutadania
Imaginar la configuració dels nostres carrers i places, com ens movem per elles i
com les vivim és un dels majors reptes i oportunitats d’aquest procés. Com vivim
allò públic ens defineix com a poble i, per això, hem de parlar-ne al respecte.
-

La cultura associativa cap a la innovació i la cohesió social.
Sa Pobla compta amb molts serveis, col·lectius i entitats. Com ens organitzem i
estructurem la nostra comunitat suposa un repte per a la resiliència del futur del
municipi i, sobretot, del seu veïnat.

-

La rehabilitació com a sector estratègic
La consolidació del nucli urbà, i com adaptem aquest i els nostres habitatges a les
noves necessitats defineix un àmbit clau de futur i prosperitat. No podem oblidar la
força d’aquest sector i com influirà les direccions que prenem en la definició del
demà de sa Pobla.

-

Cap a la transició ecològica a través d’aliances
Afrontar el canvi climàtic suposa un repte global que hem d’assumir també des de
les realitats locals. Per això, és necessari la col·laboració de tots els sectors. Com ho
fem i quins mecanismes configurem per fer-ne front serà decisori per al nostre futur.

-

La construcció d’un relat de futur arrelat al territori
És important definir allò que volem ser de forma col·lectiva i que aquesta aspiració
tinga en compte les nostres arrels, el nostre present i les nostres oportunitats de
futur. Aquest relat ha de ser compartit entre tot el veïnat per poder fer d’aquest un
motor de canvi i creixement.

Pas 3. Participació ciutadana per a la definició del demà
Obrim un diàleg col·lectiu per a definir, en cada eix de treball anterior, quines poden ser les
actuacions i direccions que hem de prendre per arribar a un futur just, verd i productiu.
Aquest diàleg es farà a través d’una setmana d’activitats al mes d’octubre on hi haurà
espais per a aprendre i somiar la sa Pobla del demà, i d’altres per a definir i compartir
visions de futur. Inclou activitats per a totes les edats i tots els públics, i esperem una gran
acollida per part del veïnat.
Programació

Iniciativa
Aquest projecte és una iniciativa de la Regidoria de Planejament Urbanístic de sa Pobla amb
la col·laboració de la resta de regidories al llarg del procés i, especialment, de la Regidoria
de Participació. En el procés s’ha comptat amb la totalitat del govern local per a aconseguir
uns resultats col·lectius i compartits que suposen una fulla de ruta municipal.
Equip
Es compta amb un equip de treball tècnic i coordinador de les activitats compost per
professionals de l’arquitectura i la sociologia que treballen des de València i Barcelona. Els
seus noms són: Julia Pineda i Júlia Gomar de la cooperativa valenciana Crearqció i Mariela
Iglesias i Paco González, col·laboradors habituals d’aquesta, tots dos consultors urbans.

