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La finalitat dels 2GES durant el Procés de Participació Ciutadana per la redacció del POUM és ajudar la població en l’elaboració de propostes 
que consideri necessàries per l’urbanisme de Collbató ens els propers 15 anys i que aquestes puguin ser incloses al POUM. Per aconseguir 
aquest objectiu cal tenir en compte dos fets:

●  Aquestes propostes s’han de correspondre al tipus de poble que la ciutadania desitja per al seu municipi.
●  Una part d’aquestes idees provenen d’una etapa anterior (del Pla de Participació Ciutadana de l’Avanç del POUM, realitzat els anys 2010-2011). 
El pla participatiu actual comença en aquest punt. Per això s’ha fixat els següents objectius:
       ● Debatre col·lectivament aquestes propostes per millorar la seva formulació i concretar-les.
       ● Incorporar noves idees i propostes que puguin haver sorgit des d’aleshores.
       ● Considerar noves aportacions que previsiblement aniran apareixent durant les sessions i tallers d’aquest Pla de Participació.
       ● Preparar totes les idees i propostes amb l’objectiu que puguin ser incorporades per l’equip redactor del POUM.

pla de participació ciutadana: Pla de participació escolar: 

primera fase
[Maig - Juliol 2016]

● Presentació de l’exposició: xerrada informativa on s’explicarà l’objectiu del Pla de Participació, 
els seus objectius i com funcionarà.
● Exposició: exposició formada per set plafons que tracten de la participació ciutadana i la seva 
importància. Serveix per saber quin és el punt de partida d’aquest Pla de Participació i tot el treball 
que caldrà fer posteriorment. 
● Tallers participatius 1 i 2: es duran a terme dos tallers participatius adreçats a tota la població 
interessada. En aquestes sessions es farà el comentari i avaluació dels projectes i propostes exis-
tents. Es preveu que cada taller consti de 3 parts:
 a) una presentació general dels objectius de cada sessió  
 b) comentaris i deliberació per grups de treball afins de població
 c) posada en comú entre tots els assistents dels temes, comentaris i conclusions de cada grup 
        de treball
Aquests tallers es basaran en la informació exposada en aquesta exposició i també altra d’addicio-
nal.
● Document de treball: el 2GES elaborarà un document de treball amb els resultats dels dos 
tallers. Aquest document podrà ser consultat per tots els assistents a les sessions i tota la població 
que hi estigui interessada.
● Bústies de suggeriments: complementàriament, durant tota aquesta primera fase hi haurà 3 
bústies de suggeriments en forma d’urnes en tres punts del municipi (l’Ajuntament, el Casal i la 
zona comercial). Les persones interessades podran introduir-hi les seves idees i propostes sobre el 
que pensen que s’hauria de contemplar en el POUM. 
També es pot enviar un correu electrònic a l’adreça pladeparticipaciocollbato@gmail.com.

primera fase

[Maig 2016]
● Tallers participatius 1 i 2: aquests primers tallers participatius es duran a terme amb els estudi-
ants de quart d’ESO de l’Institut de Collbató abans que marxin a cursar el Batxillerat o altres estudis 
fora del municipi.
● Presentació pública: resultats del procés participatiu de l’alumnat de quart d’ESO.
● Document de treball: el 2GES redactarà un document de treball amb el resultat del Pla de Partic-
ipació amb els estudiants de quart d’ESO i el programa de desenvolupament del Pla de Participació 
per al període setembre – desembre de 2016 a les altres escoles del municipi i a la resta d’estudi-
ants de l’Institut.

El procés de participació ciutadana també comptarà, de forma pionera a Catalunya, amb la 
participació dels nens i adolescents de Collbató. Aquest procés es fa amb la col·laboració 
de l’Institut de Collbató, on ja s’han començat a fer sessions participatives amb l’alumnat de 
quart d’ESO i amb les escoles Mansuet i La Salut, on es començarà a treballar a partir del 
primer trimestre del curs 2016-2017.

segona fase
[Setembre - Desembre 2016]

● Taller amb joves: realització d’una sessió participativa amb els joves del municipi per tal d’infor-
mar-las sobre la importància de la participació i per recollir propostes i preocupacions d’aquest seg-
ment de la població.
● Enquesta a les associacions i entitats de Collbató: realització d’una enquesta al teixit associ-
atiu del municipi sobre els temes centrals del POUM. Qui vulgui contestar l’enquesta a nivell partic-
ular també ho podrà fer, perquè l’enquesta estarà disponible dans la web de l’Ajuntament.
● Visites de camp: per tal de conèixer in situ les propostes i problemàtiques que es detallin a les 
enquestes, s’organitzaran dues visites de camp amb les associacions i les entitats municipals i 
tothom que vulgui a títol individual.
● Tallers participatius 3 i 4: es duran a terme dues sessions participatives sobre temes concrets 
sorgits dels resultats de les enquestes i les altres activitats d’aquesta fase amb l’objectiu de formular 
propostes concretes per al POUM. 
● Document de treball: el 2GES elaborarà un document de treball amb els resultats de les en-
questes i altres informacions rebudes mitjançant altres formats com la bústia de suggeriments. 
Aquest document es farà arribar a les associacions i entitats participants i es podrà consultar a la 
web de l’Ajuntament.

segona fase

[Setembre - Desembre 2016]
● Tallers de participació escolar: realització de dues sessions participatives en cada un dels grups 
escolars seleccionats de l’Institut de Collbató, Escola La Salut i Escola Mansuet. Aquests tallers es 
duran a terme dins les aules de cada un dels centres educatius.
● Presentació pública: resultats del procés participatiu de l’alumnat dels diferents centres educati-
us del municipi.
● Document de treball: el 2GES redactarà un document de treball amb el resultat del Pla de Partic-
ipació Escolar amb els estudiants de l’Institut de Collbató, Escola La Salut i Escola Mansuet. Aquest 
document constarà d’una memòria del procés participatiu i una sèrie de propostes per incloure en 
la redacció del POUM.

tercera fase
[Gener - Abril 2017]

● Exposició: presentació de l’exposició amb els resultats de tot el procés participatiu realitzat fins 
aleshores (sessions de treball participatives, enquestes, bústia de suggeriments…).
● Sessions deliberatives: sessions de treball deliberatives per treballar els preacords i matisos a 
tenir en compte durant la redacció del POUM. El nombre de sessions dependrà del ritme del procés 
participatiu.
● Informe final: el 2GES redactarà l’informe final on es detallarà la memòria del procés participatiu 
dut a terme durant els darrers mesos i destacarà les diferents propostes fetes per la ciutadania en 
relació amb la redacció final del POUM de Collbató.


