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FÒRUM CIUTADÀ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE SANTA EUGÈNIA 

Data: Dijous dia 10 de desembre de 2009 

Hora: De 19’30 a 21’30 hores 

Lloc de realització: Centre de Persones Majors de Santa Eugènia 

 

 

1 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La reunió informativa del Fòrum Ciutadà es va desenvolupar en una sessió de dues hores, en la 

que es va informar sobre diversos projectes que s’havien d’executar al poble durant el proper 

any: 

 Projecte de reforma de la plaça Bernat de Santa Eugènia i Carrer Major. 

 Projecte de normalització de l’escut municipal. 

 Projecte del futur espai escènic polivalent. 

 Projecte de l’obra de millores, condicionament i accessibilitat de la Zona Comercial i 

Mercat Setmanal del Carrer Escoles i Major. 

Durant la celebració de la sessió es varen fer les següents intervencions: 

 El Batle de Santa Eugènia, Guillem Sastre, dona la benvinguda i agraeix l’assistència de 

les persones assistents, i passa el torn de paraules a l’arquitecte municipal. 

 L’arquitecte municipal presenta el projecte de reforma de la plaça Bernat de Santa 

Eugènia i Carre Major, amb l’ajuda d’una presentació amb plànols del projecte. 

 Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions: 

o Es demana si la zona objecte de reforma serà per a vianants. L’arquitecte 

comenta que no, però que el nivell serà el mateix amb elements que separin la 

zona destinada per a cotxes i al destinada per a vianants. 

o Es demana el significat dels punts verds al mapa explicatiu. Es contesta que 

aquests són els arbres ja existents a la plaça i que tan sols es canvia el paviment 

i es posen jardineres. 

o Es demana si es llevaran els bancs de la plaça. Es contesta que no es lleven 

però que a partir d’ara el mobiliari serà més mòbil. 

  



Seguiment del 

Pla d’Acció de  
l’Agenda Local 21 
De Santa Eugènia per a l’any 2009 

 
 
 

 
4 

 

 L’arquitecte municipal presenta el projecte d’obra de millores, condicionament i 

accessibilitat de la Zona Comercial i Mercat Setmanal del Carrer Escoles i Major, amb 

l’ajuda d’una presentació amb plànols del projecte. Explica amb detall que es posa 

paviment natural de pedra i que s’amplien les voreres del Carrer Escoles, harmonitzant 

així els modes de transport (peu i cotxe). 

 Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions: 

o Es demana si es lleven els arbres. Es contesta que es llevaran aquells arbres que 

estan ocasionant desperfectes a les vivendes properes, ja que s’han rebut 

queixes que estan destrossant aljubs privats. No obstant es comenta que es 

substituiran per altres. 

o Es demana si serà d’una o dues direccions. Es contesta que serà d’una única 

direcció i que es posaran separacions del rodament amb pilons o jardineres. 

o Es demana si es posaran arbres al Carrer Major. Es contesta que la secció no 

permet posar-los. 

o Es demana a veure quan es té previst el començament de les obres. Es contesta 

que per Gener de 2010. 

 L’arquitecte municipal presenta el projecte del futur espai escènic polivalent, amb 

l’ajuda d’una presentació amb plànols del projecte. Explica amb detall que es permetrà 

destinar aquest espai a totes les activitats de gran aforament i que es permetrà 

l’aparcament habitual per al veïns. Comenta també que l’emplaçament és bo però 

petit i que s’ha agafat una zona rústica d’aparcament com a recolzament de l’espai.  

Seguint l’explicació, comenta que per aprofitar l’espai les entrades seran per baix 

l’edifici i allà estaran els camerinos, el magatzem, el bar i una escala per pujar a 

l’auditori. Aquesta Planta baixa estarà a nivell de la plaça de Sa Creueta. Comenta que 

també es disposarà de guarda-roba i un lloc d’atenció al públic. 

L’espai central serà ampli i lliure ja que una vegada no es faci cap funció, les grades es 

mouran i amagaran, ja que seran retràctils. L’espai lateral tindrà la funció de fons 

d’escenari i disposarà d’un espai de 8 metres per 8 metres. El primer nivell estarà situat 

per damunt de la platea. 

 Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions: 

o Es demana quantes d’altures tindrà l’aparcament. Es contesta que 

l’aparcament serà a nivell, i per evitar la contaminació visual es posarà 

vegetació i es construirà a menor nivell. 
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o Es demana per a quantes persones té aforament. Es contesta que serà d’unes 

300 persones, de les quals 210 seran grades retràctils. 

o Es demana per on estarà situada l’entrada. Es contesta que l’entrada principal 

estarà a la Plaça de Sa Creueta, que hi haurà una entrada de manteniment pel 

Camí de Ses Monges i una altra entrada pel pàrquing si s’entra pel pàrking. 

o Es comenta si la Plaça de Sa Creueta es mantindrà igual. Es contesta que 

únicament es llevarà una paret. 

o Es demana quantes altures tindrà l’edifici. Es contesta s’intentarà que la façana, 

que es el fons de la capsa de l’escenari, sigui la mínima possible. En tot cas serà 

més baix que el Convent. 

o Es demana quin pressupost es té previst. Es contesta que aproximadament la 

inversió serà d’uns 1’7 milions d’euros i que s’està cercant finançament a 

l’efecte. 

o Es demana quina superfície ocuparà. Es contesta que uns 600 m2. 

o Es demana quines dimensions tindrà l’escenari. Es contesta que 8 metres de 

boca, 6 d’altura y 4 per 4 de braços. 

o Es demana a veure quan es té previst el començament de les obres. Es contesta 

que no es té una data prevista. 

o Es demana quants d’aparcaments hi haurà a l a plaça. Es contesta que 4 a la 

plaça i 4 a la biblioteca. 

o Es comenta a veure si les direccions es mantindran igual. Es contesta que si. 

o Es comenta a veure si s’ha pensat en un sistema de càrrega i descàrrega o 

ACIRE. Es contesta que encara no, però que a lo millor més endavant. 

 El Batle de Santa Eugènia presenta el projecte de normalització de l’escut municipal, 

amb l’ajuda d’una presentació electrònica. Comenta que fins a la data no s’ha realitzat 

cap acord d’adopció d’escut per part de l’Ajuntament o del Consell Insular de 

Mallorca, i que hi ha hagut queixes d’alguns veïns que l’escut no mantenia certs trets 

que hauria de tenir per motius històrics. Per això, s’ha encarregat un estudi a un expert 

del poble i s’han fet diverses consultes a organismes competents. Així, s’ha arribat a dues 

propostes d’escut municipal que són les que es troben també a informació i consulta 

pública, però que també que es presenten a discussió pública al Fòrum Ciutadà per al 

seu consens. 

 Per part del Fòrum ciutadà es comenten les següents qüestions: 
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o Es comenta per part d’un veí que lo que s’havia fet era adoptar la bandera 

però no l’escut. 

 Les persones assistents, després d’un debat públic, no arriben a un acord sobre l’escut 

més idoni i s’acorda votar la decisió. Els resultats són: 

o 19 persones volen l’escut afrancesat. 

o 15 persones volen l’escut acaironat. 

 El Batle de Santa Eugènia explica que l’Ajuntament adoptarà la decisió presa pel Fòrum 

avui, agraeix l’assistència de les persones assistents i tanca l’acte. 


