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 POUM Masquefa - Programa de participació ciutadana 

 1.Introducció 

 Darrerament s’han iniciat els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (d'ara 
 endavant POUM) de Masquefa. 

 Es tracta d’un document que defineix el model de municipi  per als pròxims anys, i que, per tant, 
 marcarà gran part de les transformacions futures del poble. Cal entendre que totes les actuacions de 
 caire urbanístic que proposa un planejament, en última instància, tenen com a objectiu millorar la 
 qualitat de vida dels seus veïns i veïnes; bé sigui proveint-los d'habitatge assequible adequat a 
 l'estructura de les llars o bé dotant-los de serveis públics (equipaments i espais públics) que donin 
 resposta a les necessitats col·lectives. 

 En aquest sentit, és de cabdal importància que la ciutadania s’hi pugui implicar ja en una fase inicial. 
 Cal posar el focus en les persones; les seves vivències i les seves necessitats. L’objectiu del procés 
 participatiu definit mitjançant l’aprovació d’aquest Programa de participació Ciutadana és el d’obtenir 
 un procés de reflexió conjunta que incorpori la visió de l'equip tècnic, l'aparell polític-administratiu i la 
 ciutadania, de manera que tots els agents puguin formar-ne part, i enriquir el resultat final. 
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 2. Marc normatiu 

 La regulació urbanística catalana posa èmfasi en la necessitat que el planejament sigui capaç 
 d’implicar a la ciutadania en els processos de redacció. En aquest sentit s’aposta per a fer arribar la 
 informació a tots aquells actors a qui afecta, i per a establir mecanismes per tal que puguin 
 participar-hi. 

 Els documents que ho regulen son, per una banda, el Decret Legislatiu 1/2010 del  3 d’agost, a través 
 del qual s’aprova la Llei d’Urbanisme i les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, i per l’altra, el 
 Decret 305/2006 de 18 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 L’article 2 del Reglament d’urbanisme 305/2006 assenyala que, entre els principis que han de presidir 
 l'actuació urbanística, hi ha el de la publicitat i participació de la ciutadania en els procediments de 
 planejament i de gestió urbanística. En l’article 15 del mateix Reglament veiem l’obligació de les 
 administracions de garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació urbanística així com de 
 fomentar la participació social en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament urbanístic. 

 El Decret 1/2010, en l’Article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
 urbanístics, estableix entre altres coses, que “es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, 
 d'informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.” 

 En l’Article 59 d’aquest mateix Decret, i per tal de garantir els objectius que es plantegen a l’Article 8, 
 s’esmenta l’obligatorietat d’incloure el Programa de Participació Ciutadana en la memòria descriptiva i 
 justificativa d’un  POUM. 

 Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 

 3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar: 

 a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 
 formulació i tramitació del pla per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8. 
 b) La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de 
 les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9. 
 c) Les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, 
 en compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i 
 viatgeres. 
 d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
 adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions 
 previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
 manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

 El Decret 305/2006, recull en l’article 69 el següent: 

 Article 69. Contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal. 
 69.2 La memòria del pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de referir als següents 
 extrems: 
 c) Descripció i resultat del programa de participació ciutadana, amb referència als aspectes 
 següents: 
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 1r. Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb l’objecte 
 d’informar i de promoure el debat. 
 2n. Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions i suggeriments presentats 
 durant el període d’informació pública. 
 3r. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les aportacions o 
 resultats del programa de participació ciutadana. 

 Els drets d'informació pública es troben recollits a l'article 8 de la Llei d'Urbanisme i al capítol II del 
 Reglament d'Urbanisme. Segons la Llei d'Urbanisme la "ciutadania té dret a consultar i ser informada 
 sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics”. 

 D'acord amb l'article 17, Publicitat dels instruments urbanístics, del Reglament 305/2006, els 
 ciutadans tenen dret a accedir a la informació urbanística de la qual disposin les administracions 
 públiques, incloent tota la documentació referida als instruments de planejament i gestió urbanístics i 
 al règim urbanístic del sòl, i a les activitats i limitacions que puguin afectar-lo. No només tenen el dret 
 de llegir aquests documents sinó que també poden sol·licitar una còpia a l'ajuntament corresponent o 
 al Registre Urbanístic de Catalunya. 

 Els drets i mecanismes de participació ciutadana en matèria d'urbanisme es troben recollits al capítol 
 III, Dret a la participació ciutadana, del Reglament d’urbanisme. L’Article 21 assenyala que “Les 
 administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la 
 tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han sotmetre aquests 
 instruments als tràmits d'informació pública previstos en la Llei d'urbanisme i en aquest Reglament.” 

 Per altra banda, l’Article 22 recull que ”el Programa de Participació Ciutadana expressa les mesures i 
 actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut 
 dels treballs de planejament, com la formulació d'al•legacions, suggeriments o propostes alternatives 
 en el marc del tràmit d'informació pública” i especifica les fases i continguts als que fa referència. 

 Per últim, l’Article 105 estableix l’obligatorietat d’aprovar el programa de participació  ciutadana, en el 
 cas de la formulació  o revisió del POUM. 
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 3. Objectius 

 3.1 Objectius generals 

 Desenvolupar  un treball d'implicació ciutadana en el marc de la redacció del POUM, i fer que aquest 
 sigui un procés compartit entre la ciutadania, l’administració i els tècnics redactors. 

 3.2 Objectius específics 

 -Transparència: incorporar a la ciutadania des de l'inici dels treballs, identificar els agents clau, i 
 establir-hi vies directes de comunicació. 

 -Cooperació estreta amb els diferents agents: establir una relació eficaç de col·laboració i coordinació 
 entre els diferents  agents implicats. Igualment, la col·laboració amb l'administració local i altres grups 
 d’interès, més enllà de la ciutadania, també serà prioritària. 

 -Adequació del procés: dissenyar un procés de comunicació i d'implicació ciutadana que s'ajusti a les 
 circumstàncies sòcio-territorials de Masquefa 

 -Comunicació eficaç: Facilitar la comprensió de la informació al conjunt de la ciutadania, i fer-la el més 
 entenedora possible, doncs una bona manera de comunicar i traspassar informació és una de les eines 
 més efectives de participació. 

 -Cohesió territorial:  Per la pròpia morfologia del territori, trobem algunes discontinuïtats funcionals 
 entre els seus nuclis urbans. És per això que cal posar especial atenció a definir estratègies per tal que 
 els ciutadans de Masquefa, independentment del barri on visquin, tinguin la possibilitat de participar 
 d’aquest procés. 
 A banda, val a dir que recentment s’ha incorporat el nucli de la Beguda al terme municipal de 
 Masquefa, fet que cal tenir en compte en el disseny d’un procés participatiu com aquest. 

 -Transversalitat:  Cal que la participació del POUM pugui fer arribar els continguts del propi document 
 als diversos grups socials que trobem al poble. Caldrà, doncs, implicar al conjunt d’associacions i 
 entitats que ja estan associades a més dels ciutadans a títol individual. 
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 4. Metodologia i fases 

 Metodològicament, el procés que es presenta s’insereix en la investigació acció-participativa, pel que 
 es proposa una estructura que faciliti el diàleg i l’aparició de línies de discurs que acumulin 
 coneixement relatiu a l’objecte del procés i que siguin la base de les accions que es succeeixen en el 
 temps. 

 El present programa estableix tot el procés de participació en la redacció del POUM de Masquefa i 
 relaciona els mecanismes de  consulta i de participació, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los. 
 Així doncs, el procés participatiu que acompanya el POUM avançarà en paral·lel segons les 
 determinacions del present programa. 

 La fase 0, servirà per formalitzar les estructures necessàries per a que el procés participatiu pugui 
 desenvolupar-se amb èxit. Més endavant, la fase 1 coincidint amb l’Avanç de POUM i la fase 2 
 coincidint amb l’Aprovació Inicial, serviran per apropar el procés de redacció a la ciutadania i fer-hi les 
 aportacions pertinents,  mentre que la 3 i la 4 serviran perquè se’n pugui fer el seguiment oportú. 
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 4.1 Agents participants 

 Amb l’objectiu de garantir el dret a participar del conjunt de la ciutadania, ja sigui a través de les 
 entitats del municipi o bé a títol individual, el conjunt d’accions i espais de debat i reflexió que es 
 portaran a terme durant el procés promouen la participació de: 

 ‐ Regidors i tècnics municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament, per tal de garantir la 
 transversalitat d’acció i els consensos polític‐tècnics. 
 ‐ Representants de tots els grups polítics municipals 
 ‐ Representants de col·lectius organitzats (entitats i associacions) 
 ‐ Ciutadania a títol individual 

 Segons el tipus d'agents als quals es vol arribar, ja sigui l'administració, entitats i/o individus no 
 associats, es definiran el tipus d'activitats i accions per a garantir la participació de totes les persones. 

 4.2 Espais de participació 

 L’estructura participativa té la voluntat d’imbricar les perspectives de l’administració local (tècnics i 
 polítics de les àrees implicades) i de la ciutadania (entitats vinculades a l’economia, al territori, a 
 l’educació i als espais urbans; altres entitats rellevants en l’àmbit municipal; i a les persones no 
 associades, amb especial rellevància amb qui puguin ser informants clau). 

 De tota aquesta xarxa d’agents es conformaran els següents espais de treball i 
 seguiment del procés participatiu, de la redacció del POUM i dels documents que generi: 

 Grup impulsor:  Serà l’encarregat de vetllar pel correcte  desenvolupament del procés participatiu. Cal 
 que esdevingui un espai de diàleg i contrast entre els diferents agents que en formen part. Les 
 convocatòries i periodicitat de les trobades es determinaran en funció de les diferents fases de redacció 
 i tramitació del POUM. Inicialment es preveu que la comissió estigui formada pels representants 
 municipals de l’equip de Govern de Masquefa, dels equips tècnics municipals de: Secretaria, 
 Urbanisme, Participació Ciutadana i de l’equip redactor. 

 Comissió política de seguiment:  Serà l’encarregada  de fer arribar al conjunt de forces polítiques amb 
 representació al ple municipal, tota la informació que es disposa per a la tramitació del document. 
 Estarà formada pels membres polítics del grup impulsor, a més dels altres grups polítics que tenen 
 representació al ple. A més dels membres polítics del grup impulsor, hi podrà participar un 
 representant per a cada grup polític de l’oposició. 

 Els  espais de debat col·lectiu:  adreçats a organismes,  agents sectorials i persones a títol individual, 
 tindran la funció de recollir les opinions, aportacions i propostes del conjunt de la ciutadania. Es 
 concreten mitjançant accions i tallers participatius. 

 Aquests espais  s’utilitzaran per recollir les opinions i propostes de la ciutadania i les 
 institucions, i també, per facilitar el debat i la presentació de les propostes en cadascuna de les fases 
 de redacció del POUM. 
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 Alguns d’aquests espais tindran un format virtual, i es vehicularan a través de la pàgina web municipal 
 per tal de facilitar el seguiment i transparència del procés, i possibilitar un tipus de participació puntual 
 i autònoma per part del veïnat del poble. 

 4.3 Fases del Programa de participació ciutadana 

 FASE 0. Planificació 

 Durant aquesta fase, el treball es centrarà en materialitzar els mecanismes pels quals la població de 
 Masquefa pot participar, informar-se i seguir el desenvolupament del procés. 

 L’Ajuntament, com a promotor del procés,  presentarà el projecte al conjunt de grups polítics i agents 
 rellevants del municipi. 

 Més enllà d'això, serà també important establir un diàleg fluid entre l'equip redactor del POUM, l'equip 
 encarregat del procés participatiu, i la resta de tècnics que col·laborin en el procés. 

 Serà important també definir aquells agents socials que, a priori, poden implicar-se en un treball 
 d’aquestes característiques ja des del principi, i buscar els mecanismes necessaris que permetin 
 anar-hi sumant tots aquells agents que es creguin oportuns durant el transcurs dels treballs. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 - Sessió informativa de presentació del POUM interna 
 Adreçada al conjunt de tècnics i regidors de l’Ajuntament de Masquefa, per donar a conèixer els 
 principals ítems del procés. 

 - Inici de la campanya de comunicació del procés de participació del POUM 
 Campanya informativa a la ciutadania sobre l’inici dels treballs de la revisió del POUM i sobre el 
 programa de participació ciutadana, mitjançant alguns mitjans com: presentacions, notes de premsa, 
 insercions publicitàries als mitjans de comunicació, difusió per xarxes socials, repartiment de fullets 
 informatius i/o publicació a l’espai web específic. 

 - Creació d’un espai virtual específic del POUM 
 L’espai virtual servirà per informar del procés i on es penjarà tota la documentació d’interès per a la 
 ciutadania (plànols, dades, projectes...), formularis d’opinió, així com els resultats de les diferents fases 
 de participació. 

 - Trobades regulars amb el Grup impulsor 
 Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a escala 
 territorial. 

 FASE 1. Avanç del POUM 

 FASE 1.1. ANÀLISI DIAGNOSI DE L’AVANÇ 

 L’objectiu principal d’aquesta fase és el de contextualitzar el procés de redacció d’un POUM, per donar 
 a conèixer quin és el seu contingut i explicar en quins moments i de quines maneres s’hi podrà 
 participar. 
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 Cal transmetre clarament quin és el calendari que seguirà el document i quins són els objectius de 
 cada fase, per tal d’aconseguir que la participació sigui el més efectiva possible. 

 Aquesta primera etapa també servirà per presentar les primeres conclusions de l’anàlisi, fruit del 
 treball de l’equip redactor, i per presentar el document d’Avanç. Alhora, s’instarà a la ciutadania a fer-hi 
 aquelles aportacions que creguin oportunes. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 -Publicació d’una enquesta d’opinió a l’espai web 
 Per tal de copsar l’opinió i les inquietuds de la ciutadania envers els aspectes que centraran la revisió 
 del POUM. Aquesta enquesta es podrà respondre en el web del POUM. 

 - Entrevistes grupals (Equip polític, equip tècnic i representants de la ciutadania) 
 Accions sectorials de convocatòria a grups reduïts per a realitzar converses sobre diferents temàtiques 
 del municipi. L’objectiu és el d’obtenir una visió tècnica, política i ciutadana de la situació de Masquefa i 
 de les expectatives del nou pla. 

 -Trobades regulars amb el Grup impulsor 
 Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a escala 
 territorial. 

 -Primers contactes per a les accions d’amplificació de perspectives 
 Són trobades específiques que serveixen per sumar les perspectives d'aquells col·lectius que no han 
 pogut participar en les accions realitzades fins al moment. Aquestes trobades es preveu realitzar-les 
 amb representants de la comunitat educativa. 

 FASE 1.2.  CRITERIS I OBJECTIUS. DEBAT SOBRE LES PRINCIPALS PROPOSTES ESTRUCTURANTS 
 DE L’AVANÇ 

 En aquesta segona fase, es treballarà en consonància als continguts sorgits de les primeres sessions, i 
 s’aprofundirà en el model de poble pel qual ha d’apostar el POUM de Masquefa i el que planteja 
 l’Avanç. 
 Es faran diverses accions a diferents àmbits territorials, amb especial atenció al nucli de la Beguda. 
 Aquest àmbit s’ha incorporat al terme municipal recentment, i no ha participat de manera directa en 
 d’altres processos participatius similars. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 -Sessió informativa de l’Avanç del POUM 
 Prèviament a la celebració dels tallers participatius tindrà lloc una presentació on s'explica  a la 
 ciutadania quin és el treball que s’ha estat fent fins al moment. L’objectiu és el de contextualitzar el 
 procés participatiu i donar eines per tal que tothom qui hi vulgui pugui participar amb més fonaments i 
 d’una manera més efectiva. 

 - Tallers participatius sobre la diagnosi del POUM i de propostes 
 Servirà per explicar els principals ítems de l'anàlisi realitzat per l'equip redactor. Es farà a partir de 
 grups de treball agrupats segons temàtiques (espai lliure i equipaments, mobilitat i sòl no 
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 urbanitzable, habitatge i activitat econòmica). Es preveu fer aquestes trobades a diferents àmbits i 
 barris del municipi, amb l’objectiu de poder valorar les especificitats de cadascun d’ells i facilitar que 
 les persones que hi viuen o hi treballen puguin participar-hi. 

 Un cop dutes a terme aquestes trobades, es redactarà un informe que es traslladarà a l'equip redactor, 
 per tal d'incorporar-les al document, i posar-les novament a debat en la següent etapa del procés. 
 Serviran per debatre entorn de les principals propostes de l'Avanç del POUM. S'organitzaran en una 
 primera part informativa que es realitzarà de manera conjunta, i posteriorment, i dividits en grups de 
 treball, s'avaluaran i completaran per part de la mateixa ciutadania, amb l'objectiu d'enriquir-les. 

 - Accions d’amplificació de perspectives 
 Són trobades específiques que serveixen per sumar les perspectives d'aquells col·lectius que no han 
 pogut participar en les accions realitzades fins al moment. Aquestes trobades es realitzaran amb 
 agents concrets, com per exemple: gent gran, infants, comerciants, etc. 

 -Trobades regulars amb el Grup impulsor 
 Per tal de debatre i consensuar propostes comunes i donar coherència al planejament a escala 
 territorial. 

 - Redacció de l’informe final de la Fase 1 del procés participatiu. Tots aquests documents constituiran 
 part de la memòria de participació del POUM de Masquefa. 

 - Exposició pública de l’Avanç del POUM 

 - Recollida de suggeriments durant el període d’informació pública de l’Avanç de Pla 

 FASE 1.3. DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

 Aquesta tercera fase servirà com a retorn al conjunt de la ciutadania dels continguts que finalment 
 acabin formant part del POUM de Masquefa, i de quina manera es preveu incorporar les propostes 
 ciutadanes que s’hagin  fet. 

 Aquesta fase es realitzarà a través de material de consulta obert a tothom,  amb la possibilitat de 
 realitzar  una sessió presencial per tal d’informar a tots aquells que ho creguin oportú. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 - Redacció d’un Informe de suggeriments que recollirà els suggeriments formulats durant el període 
 d’informació pública de l’Avanç de Pla i la seva valoració i motivació corresponent. 

 FASE 2. Aprovació inicial del POUM 

 Aquesta fase començarà un cop s'hagin adjudicat els treballs a l'equip redactor i s'hagi presentat el 
 document de l'Avanç, i culminarà amb l'aprovació inicial del POUM. 

 El principal objectiu d'aquesta fase és el d'informar a la ciutadania del contingut del document del 
 POUM basant-se en la feina feta fins al moment, i desgranar aquelles estratègies que es plantejaran 
 durant la redacció de l'Aprovació inicial. 
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 Més enllà dels mecanismes previstos per la llei, es podran generar tots aquells espais de debat i 
 participació que es creguin oportuns, d'acord amb les determinacions del present document. 

 Durant el període d’exposició al públic dels treballs de l'aprovació inicial es podran presentar també 
 propostes i al·legacions al procediment administratiu. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 - Mantenir actualitzat l’espai web i els mecanismes de comunicació i difusió. 

 - Sessió de presentació de l’aprovació inicial del POUM. 

 - Tots aquells espais de debat i participació que es creguin necessaris i oportuns. 

 FASE 3. Seguiment a la redacció del POUM 

 Durant les fases de l’Aprovació provisional i l’Aprovació definitiva, la participació de la ciutadania tindrà 
 una intensitat inferior, malgrat això,  seguiran existint espais que permetin  fer el seguiment del 
 desenvolupament de la redacció del POUM, i dels possibles canvis fruit de la tramitació. 

 Puntualment, es podran realitzar sessions informatives presencials per a resoldre dubtes i informar de 
 l’estat del procés. 

 Accions destacades de comunicació i participació: 

 - Mantenir actualitzat l’espai web i els mecanismes de comunicació i difusió. 

 - Sessió de presentació final del POUM. 

 - Sessions informatives presencials puntuals. 

 5. Comunicació del procés 

 Com en tot procés participatiu, el del POUM de Masquefa haurà de posar especial èmfasi en la 
 comunicació i la manera de transmetre tant la informació urbanística corresponent, com totes aquelles 
 coses que tinguin a veure amb el calendari i el funcionament del propi procés participatiu. 

 En aquesta línia, a continuació es defineixen un els principals ítems referents a la comunicació del 
 procés: 

 -Claredat informativa i pedagogia: Els espais de debat s’inicien sempre amb una/es  trobades 
 informatives per tal de crear unes bases sòlides a partir de les quals debatre i fer-hi aportacions. 

 És clau en aquests moments la preparació i edició dels continguts i materials necessaris per a fer-la 
 extensiva, i facilitar-ne la comprensió. Un POUM és un procés llarg i complex i cal desgranar la 
 informació i transmetre-la correctament per tal que la participació pugui ser efectiva. 
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 -Difusió i convocatòria: Per tal que el POUM de Masquefa tingui el màxim d'acceptació possible entre 
 la població, cal que durant la redacció del mateix, tothom pugui ser-ne partícip. 

 Per aquest motiu, durant la FASE 0 caldrà definir un mapa social que inclogui tots aquells agents 
 representatius del teixit social del poble per tal de convidar-los específicament, i utilitzar la seva 
 capacitat d'arribar a altres col·lectius i amplificar la convocatòria. 

 Més enllà d’això, i un cop iniciades les sessions informatives i de debat, es demanaran les dades de 
 contacte als assistents. D’aquesta manera se’ls podrà anar convocant durant el transcurs del procés, i 
 es podrà fer un estudi de la mostra representativa que hagi format part del conjunt de les accions. 

 -Identificació amb el procés: Caldrà fer èmfasi en el fet que la gent identifiqui la globalitat del procés 
 participatiu, ja des de l'inici, i durant totes aquelles sessions específiques que tinguin lloc. 

 És per això que, en tot moment, i especialment a principi de cada sessió, es contextualitzarà la mateixa 
 i es detallaran els objectius que se n’esperen. 

 -Coordinació online – presencial: El procés participatiu es basarà principalment en una sèrie de 
 trobades presencials, descrites en el pla de treball, on s’establirà l’espai de diàleg on fer les 
 aportacions pertinents. 

 De totes maneres, i per assegurar un ampli abast de les accions que es facin, per tal d'arribar a altres 
 grups socials i per permetre el seguiment de les tasques realitzades, s'habilitarà un espai al web 
 municipal que consti d'una part fixa amb aspectes generals del POUM i del procés participatiu, i per 
 altre, un apartat dinàmic que relati quins són els esdeveniments que tindran lloc pròximament i on es 
 puguin descarregar els documents d'interès. 

 S’utilitzaran també les xarxes socials i els propis canals habituals de l’Ajuntament per a fer difusió del 
 procés, tals com el repartiment de fullets informatius a les bústies de les cases, cartells a la via pública 
 o publicacions al butlletí municipal. 

 6.Mesures i alternatives de participació en relació 
 amb la COVID19 

 En l'actual context sanitari, socioeconòmic i comunitari arran de la COVID19, es plantegen algunes 
 mesures i alternatives per garantir la implicació ciutadana en el marc de la redacció del POUM de 
 Masquefa. Aquestes alternatives de participació serviran per donar resposta a la situació excepcional 
 que vivim, cal dir, que en cada fase del procés participatiu caldrà valorar l'alternativa participativa més 
 adient segons les recomanacions i limitacions sanitàries. 

 Totes les accions participatives inclouran les mesures higièniques necessàries, i exposarem i 
 acordarem els protocols de realització de les mateixes amb l'Ajuntament. Igualment, hi haurà 
 alternatives per fer les sessions completament digitals o híbrides (presencials i digitals alhora), en cas 
 que sigui necessari. 
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 També caldrà valorar i analitzar cada acció realitzada, amb l'objectiu de detectar possibles 
 discriminacions, que podrien ser causades per les eines i mecanismes participatius (eines digitals, 
 tallers a l'aire lliure, etc.) o bé, per la situació sanitària del moment. Donat el cas, s'hauran de dur a 
 terme activitats específiques per conèixer l'opinió d'aquells col·lectius que han patit la discriminació. 

 Així mateix, a les temàtiques tractades per als debats de les diferents fases, s'incorporaran les 
 reflexions i propostes més rellevants que es vagin fent al país i al món, en relació amb l'anomenada 
 "nova normalitat", fent especial atenció a les mesures de resiliència i salut comunitàries, ja que les 
 logístiques (normes de distanciament, nova mobilitat, etc.) ja estan a l'ordre del dia. 
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