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Qüestionari per validar el Reglament i el Pla de Pa rticipació Ciutadana de
Masquefa

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR ELS FORMULARIS

La Carpeta que teniu a les vostres mans conté l’esborrany del Pla de Participació Ciutadana  a Masquefa en un
format que facilita a tots la seva valoració.

LA PARTICIPACIÓ PAS A PAS. LES REGLES DEL JOC.

1. Llegir els textos: Llegiu tots els textos de la carpeta. Els textos estan organitzats en cinc línies
estratègiques, cada una té vàries actuacions, les quals es desenvolupen en propostes d’actuació
concretes. Si no teniu temps, escolliu la valoració de les línies d’actuació en detriment de les propostes
concretes plantejades.

2. Prioritzar les actuacions i propostes: Trieu les actuacions i propostes amb que estigueu més d’acord
segons el vostre parer. Marqueu, per a cada un, el color corresponent segons el considereu molt d’acord,
a mitges, poc d’acord o no ho sabeu.

3. Fer comentaris: Podeu comentar al full darrer les vostres valoracions de perquè heu prioritzat una
actuació o proposta  en comptes d’una altra o afegir aspectes que no surten al document i que creieu
importants. Els comentaris es posaran en comú el dia de la reunió.

4. Retornar les valoracions: Les valoracions i els comentaris s’han de retornar abans del dia 18 d’abril  per
poder-les tenir en compte. Podeu retornar les valoracions per un d’aquests mitjans:

a. Portant personalment el qüestionari a l’Ajuntament (Regidoria de Participació Ciutadana).

b. Enviant-lo per fax al núm. 93 772 53 11.

c. Enviant-lo  a l’adreça de correu electrònic: participacio@masquefa.net.

I si teniu algun dubte no oblideu que sempre ens podeu consultar trucant al Tel. 93 772 50 30 ext. 6;
(Sra. Lourdes Bosch) o lliurar-nos un mail a boschal@diba.es (Sra. Lourdes Bosch) o
fornerfm@diba.es (Sra. Montserrat Forner).

Una altra opció que teniu és participar en el Fòrum Web  que trobareu a la pàgina web de
l’Ajuntament: www.masquefa.org.

5. Participar a la segona sessió de participació per la validació del Reglament i el Pla de Participació Ciutadana de
Masquefa: El dimarts 25 d’abril a les 18:30 hores al CEIP El Turó ( C/ Santa Clara, 30) tindrà lloc la 2a
sessió de participació on es presentaran els resultats de les valoracions que ara fareu.

Tan sols recordar-vos que la tasca que feu responent aquest qüestionari és molt útil i imprescindible per
d’elaboració de les actuacions i accions concretes que comprèn el Pla de Participació Ciutadana i el seu
Reglament per fer de Masquefa un municipi més participatiu i democràtic.

© Serveis de Participació Interactiva SL, sobre “Delibera” sistema integral de participació. Barcelona, 2006 www.delibera.info


