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a l l e ra l l e r 1 2 3a l l e r

Data: 25 de maig
Lloc: Llar dels jubilats

DIÀLEG I REFLEXIÓ

El Taller 1 es una jornada d’en-
contre i primeres reflexions en la 
que es pretén obtenir una visió 
global, completa i detallada de 
la Plaça Major i la Casa Ayora. 
Es mostrarà un anàlisi previ que 
suposarà el punt de partida per a 
un diàleg en comú i obert a tota la 
ciutadania.
La visió i experiències dels di-
ferents participants completarà 
aquest primer anàlisi del lloc i 
permetrà començar a veure tant 
la problemàtica actual com les 
oportunitats de futur d’aquests 
espais.

Data: 15 de juny
Lloc: Llar dels jubilats

Data: 30 de juny
Lloc: Plaça Major

PROPOSTES I DISSENY MATERIALITZACIÓ

Al Taller 2 de participació s’obrirà 
un procés de debat en torn a les 
diferents propostes que la ciuta-
dania aporte per a l’ús de la Casa 
Ayora i les directrius del projecte 
de la Plaça Major.
Es crearan grups de treball, 
guiats per experts en la matèria, 
per tal d’aprofundir en el disseny 
de solucions reals per a les dife-
rents àrees de debat. Aquestes 
solucions es consensuaran entre 
tots els participants amb la posa-
da en comú dels resultats de les 
taules de treball.

El Taller 3 culminarà el procés 
de Participació Ciutadana traslla-
dant els plantejaments debatuts 
i consensuats als Tallers 1 i 2 a 
l’emplaçament actual de la Plaça 
Major. Aquest últim esdeveniment 
s’obrirà a tot el col·lectiu ciutadà 
amb l’objectiu de congregar el 
màxim nombre de veïns.
Es planteja com una jornada lú-
dica a l’espai lliure de la plaça 
transformant l’espai real amb ele-
ments efímers que, una vegada 
incorporats, donen una resposta 
aproximada als acords de les jor-
nades de participació.


