Assemblea oberta Som Palma dissabte 14 de maig
Grup de Treball de Model de Ciutat

Que ès Model de Ciutat
Model de Ciutat estudia les necessitats dels ciutadans respecte al tipus de ciutat que
desitgem, no tan sols en funció de les necessitats actuals sinó també les necessitats futures.
S’idea es que la nostra Ciutat és, a nivell urbà, s’equivalent a Ca Nostra i, desde aquest
punt de vista, les preguntes serien:
¿Com volem que sigui Ca Nostra (sa Nostra Ciutat)?
¿Quin tipus de Ciutat (Casa Nostra) volem deixar al nostres fills ?
A Model de Ciutat, a més de la distribució geomètrica i urbanística dels carrers i edificis, també
estudiem els serveis com: organització de la mobilitat, distribució de serveis: escoletas, atenció
sanitària, parcs i, en sentit mes ampli, com anar cap una ciutat més neta, saludable, més
ecològica, més silenciosa, més agradable per a tothom, amb espais oberts on moure’ns amb
tranquil·litat , seguretat i facilitats per totes les edats.
A mes hem de tenir en present que, en el futur pròxim, les tendències de envelliment de sa
població, moviments migratoris i turístics, l’ocupació laboral, la segregació i la diversitat cultural,
modelaran la ciutat i també , i molt important, a la vegada: el modelat de la ciutat influirà
decisivament a n’aquestes tendències.

Qui SOM al Grup de Treball
Aquest Grup de Treball, depenent de sa Coordinadora, es va crear a principis de l’any
2016. No som molts (actualment 8 persones), però, a mes de il·lusió i sentit comú, alguns son
especialistes en disseny de ciutats, arquitectura o enginyeria. Però encara hem de menester més
gent, per la qual cosa, seran benvingudes altres persones i agrairem la col·laboració d’aquelles
que tengin un perfil adient, amb coneixements d’urbanisme
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Línea de treball
Actualment hem tingut 5 reunions. Les nostres línies de treball son:
-

Identificació dins els programes de SOM i del PACTE dels temes propis de Model de Ciutat.

-

Estudi dels mitjans d’apropament al ciutadà per la recollida de necessitats i expectatives.

-

Hem presentat una proposta pilot a la Coordinadora sobre l’ús de pesticides a l’espai urbà.

No obstant reconeixem que hi ha molta feina, que es complexa, que som pocs i en pocs
mitjans. Però això no ens fa petits. Fem lo que PODEM.

Contacte
Miquel Soberats

679-963745

sommodelciutat@gmail.com

Reunions
-

Els dilluns de 18:00 a 20:00 a Àgora (c/Reina Maria Cristina 34 baixos) o l’Espai
Fleming (Plaça Fleming 17)

-

Cada 15 dies
..oOo..
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