
 

 
 
 
Taller: Escenaris de futur al voltant de la séquia Major 
 

Taller obert a tota la ciutadania, hi participen 26 persones 

 

Objectius: 

·Seguir donant a conéixer el projecte i suscitar l’interés per la utilitat que pot tenir el PESM per a la 
ciutadania, per al poble.  
·Animar a la participació, entendre que les propostes de ciutat han de ser participades. 
·L’objectiu principal és fer una reflexió sobre quin futur imaginem per a l’espai urbà que envolta la 
séquia Major, reflexionar sobre futurs desitjables i futurs que no voldríem que es donaren.  
  
Resum: activitat memòria col·lectiva 
 
HISTÒRIA I IDENTITAT  
La séquia Major està present en els records dels habitants del municipi i són records que 
coincideixen, perquè els usos que es feien eren similars. La séquia, doncs, forma part d’una 
memòria col·lectiva i construeix una història comuna, esdevé un element d’identitat del poble. 
En aquest taller, les persones participants van aportar aquests records personals i vam veure 
quantes coincidències hi havia. Un resum d’aquests records comuns seria aquest: 
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- La séquia ha sigut el lloc on es nadava a l’estiu, moltes persones recorden compartir banys i 
jocs amb amics i amigues. 

- També han estat molts els que recorden com es pescaven anguiles antigament, i ara es 
pesquen crancs.  

- Hi ha un grup de records relacionat amb transitar i jugar amb les amistats de la infantesa i 
adolescència, passar pels travessers, pels ponts, passejar, córrer i jugar a pilota i recollir-la 
quan cau a l’aigua. També el passeig dels joves quan festejaven. 

- I un últim grup de records, relacionat amb el paisatge que genera la séquia, la percepció de 
tranquil·litat, de la variació de color de l’aigua, dels sorolls i les olors de la vegetació.  

- Finalment, la identificació de la séquia com a pròpia, com un element de la història del 
poble. 

 

  
Imatges de la roda de records sobre la séquia Major 

 
 
Les persones participants han treballat en tres grups. Cadascun disposa de la informació obtinguda 
de les DAFO dels tallers inicials, amb aspectes conflictius detectats com a debilitats o amenaces i 
aspectes positius detectats com a fortaleses o com a oportunitats. Aquests resultats els serveixen 
d’informació de partida, a la qual han de sumar l’opinió pròpia i contrastar i consensuar amb el 
grup aquells futurs que obtinguen un major acord. 
 
Resum: La séquia que no volem 
Descripció d’aquells escenaris de futur no desitjables per a aquest entorn, aspectes que no 

voldrien que tinguera la séquia i el seu entorn urbà: 

 
PAISATGE I ESPAI PÚBLIC 

 
CONFORT AMBIENTAL 
- No volen una séquia abandonada, sense manteniment. 
- No volen un passeig vora séquia sense bancs, mal enllumenat, amb arbrat mal escollit. 
 
VITALITAT 
- No volen un passeig ple de terrasses. 
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VAS DE LA SÉQUIA 
- No volen una séquia tapada, sense flux d’aigua o convertida en abocador; on s’ha perdut 

l’ús de regadiu. 
- No és desitjable una falta d’enteniment entre Ajuntament i Comunitat de Regants. 

 
MOBILITAT 
- No volen que siga un vial amb cotxes. 

 
 
 
 
Resum: La séquia que sí que volem 
Descripció d’aquells escenaris de futur desitjables per a aquest entorn, aspectes que sí que 

voldrien que tinguera la séquia i el seu entorn urbà: 

 
HISTÒRIA I IDENTITAT 

- Un espai que mostre els valors històrics que allotja. 
- Un entorn protegit (història i natura). 

 
ESPAI PÚBLIC 
 

CONFORT AMBIENTAL 
- Un passeig condicionat amb mobiliari, enllumenat, arbrat adequat, net i accessible. 
 
ESTÈTICA 
- Un passeig amb una imatge unitària. 

 
 MOBILITAT 
- Un passeig segur i tranquil, exclusiu per a vianants, amb prioritat de vianants sobre els 

vials. 
 

  
Treball en grups sobre escenaris de futurs desitjables i no desitjables, sobre l’entorn de la séquia Major 

 


