


PROCÉS  DE  PARTICIPACIÓ



• Es tracta d’un document que definirà el model de poble per als propers
anys, i que, per tant, marcarà gran part de les transformacions futures del 
poble.

• 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

• Cabdal importància que la ciutadania s’hi pugui implicar ja en una fase 
inicial. Cal posar el focus en les persones; les seves vivències, les seves
necessitats i els seus coneixements.

Perquè el POUM és important per la 

gent?



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.

Quins objectius té la participació?

• Transparència i comunicación eficaç

• Cooperació estreta amb els diferents agents (governança compartida)

• Cohesió territorial

• Transversalitat i representativitat



• Representants de col∙lectius organitzats (entitats i associacions)

• Ciutadania a títol individual

• Regidors i equip tècnic 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

Qui hi pot participar?





Com i quan participar?

• PRESENTACIÓ PÚBLICA 28 de gener

• TALLER DE PROPOSTES al centre i Can Valls10 de febrer a les 18,30 a la Sala 
d’Actes del CTC

• TALLER DE PROPOSTES a Can Parellada17 de febrer a les 18,30 al local social de 
Can Parellada

• TALLER DE PROPOSTES al Maset i Can Quiseró24 de febrer a les 18,30 al local 
social de El Maset

• TALLER DE PROPOSTES a la Beguda alta3 de març a les 18,30 al local social de la 
Beguda

• PARTICIPACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA, a través del Consell d’Infants

• ENQUESTA D’OPINIÓ ON-LINE, a través del següent enllaç: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCegJeLxTyu5vYD9o4lm6LFuvcq2dDj

5_9PXkm6mfuYYQug/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCegJeLxTyu5vYD9o4lm6LFuvcq2dDj5_9PXkm6mfuYYQug/viewform?usp=sf_link


https://masquefa.cat/poum/


