Carta oberta
El passat dimarts 6 de juny va tenir lloc al Teatre el Mundial un debat participatiu sobre
els usos de l’antic Ajuntament on es posaven en comú les propostes de l’Ajuntament i
les de la resta de població per discutir-les, treballar-les i arribar a un consens.
La sessió, però, no es va desenvolupar com ens hagués agradat i no es va aconseguir
l’objectiu proposat, tot i la participació i voluntat expressada pels bisbalencs i
bisbalenques que hi van assistir, a qui cal agrair l’interès per qüestions rellevants que
afecten al conjunt de bisbalencs i bisbalenques.
Analitzant-ne els motius pensem que l’elecció de l’indret, l’amfiteatre, no va afavorir
l’intercanvi serè d’informació ni treballar de manera acurada les propostes que es van
plantejar. Si hi afegim el poc temps que vam tenir per treballar de manera interna les
propostes rebudes abans de la convocatòria de la sessió de debat —condicionada
aquesta per la necessitat de tenir l’obra acabada el 30 de juny de 2018—, va fer que la
sessió no fluís com havíem pensat. Tot i que hi va haver diàleg i es van contraposar
propostes, la sensació escoltada i recollida va ser que l’Ajuntament ja tenia decidit els
usos. Aquesta conclusió posa de manifest que no ho vam fer prou bé.
Des de l’àrea que encapçalo fem autocrítica i en prenem nota, i continuarem treballant
de manera activa per trobar formats tant presencials com electrònics que afavoreixin la
participació, fórmules que incentivin confrontar idees i permetin obtenir uns resultats
que recullin de manera clara i inequívoca la voluntat de la gent. Només així farem
possible que les decisions que ens afecten a tots i totes es prenguin de manera
conjunta. Acceptem la crítica, aprenem dels errors, i continuem treballant per millorar
el resultat final.
Comentar-vos finalment que, en aquest cas particular, totes les propostes que van
sortir en el debat de dimarts seran tingudes en compte i avaluades pels serveis tècnics
de l’Ajuntament. La decisió final dels usos de l’antic Ajuntament serà comunicada a
través del web i xarxes de l’Ajuntament.
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