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Objectius
Objectius de la Secretaria Tècnica del Pla
 En el marc del procés participatiu que s’ha d’obrir un cop aprovat l’avanç de pla del PEPNat,

 Realitzar sessions de treball participatives, amb les estructures de participació dels
municipis del Parc, amb el Consell Consultiu del Parc i amb altres sectors clau implicats,

 Per tal de recollir suggeriments a l'Avanç de pla des de tots els punts de vista dels actors
clau i territoris implicats.

Objectius de l’equip MOMENTUM
 Donar suport a la Secretaria Tècnica del Pla, en el marc del procés participatiu posterior a
l’avanç de pla del PEPNat, per tal de desenvolupar les sessions participatives, mitjançant:
 El disseny i estructuració de les sessions participatives
 Dirigir i facilitar les sessions presencials participatives
 Elaborar un document de síntesi de conclusions de cada jornada
 Elaborar un document global de suggeriments recollits en tot el procés, degudament
estructurat
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Esquema de la sessió participativa
Objectiu de la sessió: Recollir suggeriments a l'Avanç de pla del PEPNat de
forma participativa
Estructura de la sessió:
- Introducció: representant de la Secretaria Tècnica del PEPNat
- Treball participatiu dirigit i facilitat per MOMENTUM:
A la vista del contingut de l’avanç de pla del PEPNat i en base els teus
coneixements i experiència sobre el tema,
• Quins aspectes creus s’han de MANTENIR / REFORÇAR, de l’avanç de pla, ja
que són importants pel futur de Collserola?
• Quins aspectes creus s’haurien de MODIFICAR / ELIMINAR / CREAR, de
l’avanç de pla, que ara no és contemplen i creus que són importants per
Collserola?

- Acta de la sessió: Fotografia dels panells de treball i transcripció estructurada dels
debats, recollits en els panells i targetes generats en la sessió.
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Duració: 2h

Assistents:
20-25
persones,
escollits per
cada
Ajuntament a
partir de les
seves
estructures de
participació ja
establertes o
similars

Metodología Search Conference MOMENTUM
Les sessions és desenvoluparan en base la metodologia Search Conference
MOMENTUM de treball interaccional en grup:
1.Estructurar el debat al voltant de 2 preguntes concretes i seqüencials
2.Facilitadors van resumint les idees exposades pels participants mitjançant la creació de targetes,
col·locades sobre panells creant diagrames d’afinitats.
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Equip bàsic del projecte

El treball serà dirigit pel fundador (1997) i soci director de MOMENTUM, Xavier Estivill (enginyer industrial i
economista) i desenvolupat conjuntament amb l’arquitecta-urbanista Mireia Valls Gil-Vernet, que comptaran amb el
recolzament de l’altre soci director de MOMENTUM Alfons Stinus (economista) i del Consultor Sènior Project
Manager de MOMENTUM Toni Blanco (economista) i de tota la resta de la xarxa de recursos MOMENTUM que siguin
necessaris per al correcte desenvolupament del projecte.
Xavier Estivill Enginyer Industrial per la UPC (76) i economista per la UB (82). Post-Graduat en ESADE en "Direcció Estratègica de
la Comunicació en l’Empresa“. És soci-director y fundador de MOMENTUM des del 1997. Ha ocupat diferents responsabilitats en el
sector públic (Generalitat de Catalunya – Departament Política Territorial- i Universitat de Barcelona –Vicegerent amb Rector Bricall)
i està especialitzat en Gestió de Projectes de Canvi i Anàlisi Estratègica i Organitzativa d’Organitzacions Not For Profit (Universitats,
Fundacions, Empreses Publiques i Administracions, Museus, ...) i en Xarxes d’Organitzacions.
Mireia Valls Gil-Vernet
Arquitecta urbanista, llicenciada a la ETSAV (UPC), el 2006. Ha col·laborat durant 12 anys a l’estudi de planejament i gestió
urbanística JORNET LLOP PASTOR ARQUITECTES, treballant en planificació territorial, planejament general i planejament derivat.
S’especialitza en la coordinació de les oficines locals de planejament municipal. El 2012 crea la plataforma “DESTIEMPO URBANO”,
una plataforma d’investigació especialitzada en l’actualització de polítiques i processos urbans, d’acord amb el nou model social, la
participació transversal i la introducció de les TIC en les polítiques territorials. El 2012 inicia la col·laboració amb l’empresa de
consultoria MANAGEMENT MOMENTUM SL, donant suport en aquells projectes relacionats amb el desenvolupament de la ciutat.
Alfons Stinus Consultor de professió des de 1978, any en què va obtenir la Maîtrise en Sciences Économiques per la Universitat de
Paris I – Pantheón Sorbonne. Des de 1978 es Consultor de Bossard Consultants a Madrid i Paris i entre 1985 - 96 Partner de
Bossard Consultants i Director de l’Oficina de Barcelona És soci-director y fundador de MOMENTUM des del 1997. Està
especialitzat en metodologies participatives aplicades a Plans Estratègics, Plans Directors, Plans de Millora de la Qualitat i Millores
de Processos en l’àmbit de les organitzacions públiques i en particular en el sector universitari i centres de recerca
Antoni Blanco Economista per la UAB (96), ha participat com a fundador de MOMENTUM en nombrosos projectes de planificació
estratègica i anàlisi organitzativa. Especialitzat en noves tecnologies i el món digital, ha treballat com Director d’Operacions a Onion
Interactiva. Actualment dirigeix projectes relacionats amb estratègia en diverses universitats i en organismes públics.
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Referències en projectes similars
Sessions participatives Encaix Ciutat – Turisme sostenible, Ajuntament de Barcelona
Sessions workshops tallers recollida suggeriments PDU de l’AMB

Sessions consells de districte Sants-Montjuic
Sessions participatives per posar en comú la iniciativa «Friendly for Bussiness», amb l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
de l’AMB i els ajuntaments metropolitans
Sessions participatives sobre el programa educatiu “Caminem cap a la sostenibilitat” per l’Ajuntament de Barcelona i sobre
l’“Educació per la sostenibilitat ” en el marc del Pla de Sostenibilitat de l’AMB.
Workshops del Projecte “Barcelona Creixement” impulsat pel Sector de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona
Procés participatiu per l’elaboració del Pacte del Temps de Barcelona, amb sessions amb implicats externs
Sessions de reflexió estratègica per tal de detectar els key issues de futur i elaborar les bases del Pla Estratègic de la
Cambra de Comerç de Barcelona.
Sessions participatives del Consell de Participació de la ciutadania de Bilbao
Workshops de les Jornades City Protocol, organitzades per l’Ajuntament de Barcelona amb ciutats del món.
Workshops de reflexió estratègica participativa amb biblioteques universitàries (Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Saragossa, Universitat Carlos III, CBUC, REBIUN,...) i municipals per elaborar Plans estratègics
Workshops per tal de detectar línies comuns de treball pel recolzament a l’Open Access de la informació científica al sud
d’Europa, amb els països implicats al Consorci SELL (South European Libraries Link)
Sessions de reflexió estratègica per Metropolis (xarxa mundial de ciutats grans del món) per elaborar el seu Pla d’Acció
trianual i identificar possibles Projectes d’innovació (Iniciatives) mitjançant partenariats públic-privats.
Reflexió estratègica participativa per a l’elaboració del Pla Estratègic de CEMR (Consell Europeu de Municipis i Regions)
Sessions de reflexió estratègica periòdiques amb l’Ajuntament de Bilbao (Equip de Govern, Bilbao Ekintza, Informàtica
CIMUBISA, Bilbao Kirolak, Área de Cultura, ...).
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