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 1. Memòria justificativa 
Imatge dels preparatius d’un taller 
Font: Elaboració pròpia
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1.1 Introducció
Tota la normativa urbanística disposa la necessitat 
d’implementar eines de participació que assegurin, 
per una banda, la vinculació del planejament a les 
perspectives dels diferents grups, entitats i ciutadania 
que participa d’aquests processos i, per altra, que 
facilitin la comprensió dels documents de planejament. 
Amb el relat que segueix donem per aconseguit aquest 
objectiu normatiu i d’altres definits pel propi procés que 
s’exposen a continuació.

El present document es redacta com a Memòria de 
Participació del POUM de Masquefa, desenvolupada 
seguint les determinacions del Programa de Participació 
Ciutadana (d’ara en endavant PPC), adjunt com a annex 
a la present memòria i redactat durant el desembre de 
2021. El PPC és el document que  defineix el procés a 
seguir, la metodologia, accions i documentació que ha de 
produir la participació ciutadana durant la redacció del 
POUM.

Els continguts d’aquesta memòria s’exposen de manera 
cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés 
de  participació i les conclusions, desenvolupades entre 
desembre de 2021 i març de 2022, coincidint amb la 
redacció de l’Avanç del POUM.  També s’incorporen 
els materials gràfics de suport adients per a la 
comprensió del procés i els resultats, i una descripció 
de la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés de 
participació.  

Val a dir que ha sigut un procés intens i complex, que 
s’ha vist obligat a conviure amb la pandèmia de la 
Covid-19, així que s’han hagut d’adaptar algunes dates i 
metodologies, amb l’objectiu de garantir el compliment 
dels objectius plantejats inicialment, i buscant sempre 
facilitar la participació de totes aquelles persones, 
col·lectius i entitats que així ho han volgut.

En el cas de Masquefa, a més, s’ha dissenyat un procés 
que no parteix de zero, ja que que fa molts anys que el 
tema està latent. La revisió del POUM va iniciar-se fa 
uns anys, el 2012, i ja es va fer un procés participatiu. 
La tramitació, però, va quedar aturada en part degut a la 
incorporació de l’àmbit de la Beguda Alta.

Per últim, cal dir que la participació del POUM s’ha 
fet en un moment on existeixen a Masquefa diverses 
iniciatives que s’estan desenvolupant simultàniament, 
i que d’alguna manera s’han desenvolupat en paral.
lel, fent un esforç per coordinar-les, evitar duplicitats i 
buscar sinergies entre elles (Agenda urbana, Auditoria en 
perspectiva de gènere, Marca territori).

Imatge d’una de les sessions participatives fetes durant 
el procés participatiu. Font: Elaboració pròpia
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1.2 Objectius genèrics
Els principals objectius que s’han perseguit en tot 
moment durant el desenvolupament d’aquest procés són:

• Facilitar la participació al procés de les diferents 
fases del POUM.

• Establir una difusió i accés a la informació que 
produeix el procés de redacció del POUM.

• Definir punts de connexió entre entitats, habitants, 
administració i redactors del POUM

• Vehicular la informació provinent del procés de 
disseny social i participatiu per a trobar encaix a la 
redacció del POUM.

1.3 Objectius específics
• Incloure l’àmbit de La Beguda Alta al procés 

participatiu, ja que no van participar en l’anterior 
procés participatiu.

• Reflectir la diversitat territorial present a Masquefa 
per garantir la representativitat del procés.

• Garantir l’accessibilitat a la participació a totes 
les persones a través de diversos canals (on-line, 
presencial…)

• Coordinar les diferents iniciatives d’àmbit estratègic 
que tenen lloc simultàniament a la redacció del 
POUM (Agenda urbana, Auditoria en perspectiva de 
gènere, Marca territori)
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 1.4 Metodologia i accions
El procés participatiu, a grans termes, està basat en la 
metodologia IAP (Investigació-Acció Participativa). La 
base d’aquesta  metodologia és la implicació ciutadana 
en la resolució de problemes que els afecten, el que 
es pot traslladar a la definició conjunta de polítiques 
públiques o planificacions territorials, on el que busca 
és crear un “canal de diàleg” guiat pel debat, arribant a 
consensos des de l'equilibri, el respecte i la col·laboració 
lliure i informada, en el que es coneix com a “diàleg de 
sabers”, que entén que cada un dels agents implicats 
en un  procés té un grau d’expertesa que el capacita 
per establir un diàleg en termes d’igualtat amb la resta 
d’agents, i que de la suma de totes les visions s’obtindran 
els acords per assolir els objectius del procés.  

Durant el procés de participació s’ha generat un conjunt 
d’informació de forma col·laborativa que facilita la 
redacció del POUM. Aquest procés de participació és 
més intens durant l’etapa de l’Avanç; mentre que en 
les etapes posteriors, els treballs de participació que es 
porten a terme són de seguiment, resolucions tècniques 
i contrast de resultats, d’acord amb tot allò previst per la 
normativa vigent en matèria urbanística. 

El procés participatiu està dividit en quatre fases 
consecutives, on el correcte desenvolupament de 
cadascuna d’elles donarà peu a la següent. Aquestes 
etapes de l’acció participativa avancen en paral.lel i de 
manera coordinada amb la redacció del POUM, si bé és 
cert, que no tenen perquè coincidir exactament.

Val a dir que cadascuna de les fases i de les accions 
que s’hi plantegen està pensada amb la lògica d'un 
procés acumulatiu que permet establir un fil conductor 
continu. Tanmateix, resulta fàcil pensar que hi ha 
persones i/o entitats que tan sols acudiran a una de les 
accions, així totes elles són auto explicatives i permeten 
que els participants puguin informar-se del procés 
alhora que hi fan les seves aportacions.

Fase 0. Planificació (octubre a desembre 
2021)
 
Es tracta d’una fase de participació inicial, interna i 
restringida, on es defineixen tots aquells aspectes que 
faran que el procés es desenvolupi de manera clara i 
fluida durant les següents etapes que tindrà. 

La fase 1 inclou, també,  els treballs inicials d’anàlisi 
i investigació de l’entorn i recull d’antecedents i 
documentació prèvia per tal de definir el contingut que 
es tracta posteriorment.

Aquesta etapa culmina amb la redacció i aprovació del 
programa de participació ciutadana.

Fase 1. Participació Ciutadana (desembre 
2021 a març 2022)
Aquesta fase es divideix en tres subfases:

Fase 2.1. Anàlisi i diagnosi (gener 2021)
En primer lloc es celebren les entrevistes grupals, que 
són accions participatives restringuides, on s’estableix un 
espai de debat entre aquells agents que ja estan implicats 
en les dinàmiques del poble, d’alguna manera o altra.

Les principals accions són:

• Entrevista amb tècnics municipals, realitzada el dia 
17 de febrer.
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• Entrevista amb representants de la ciutadania, 
realitzada el dia 25 de febrer.

• Entrevista amb representants polítics, realitzada el 
dia 11 de març.

Fase 2.2. Criteris i objectius (febrer i març 2022)
Aquesta fase s’inicia amb la presentació pública i 
informativa, en paral.lel a la posada en marxa de l’espai 
web que servirà per seguir el fil del procés, tant a nivell 
de les accions participatives com de la documentació 
vinculada.

Tot seguit tenen lloc les sessions deliberatives, repartides 
segons els diferents àmbits territorials de Masquefa.

Durant tota aquesta Fase s’utilitzaran els diversos canals 
de comunicació definits prèviament per tal amplificar 
l’abast del procés i fer-ne difusió a totes aquelles 
persones a qui pugui interessar.

S’han realitzat les següents accions:

• Sessió informativa i de presentació, realitzada el dia 
28 de gener.

• Taller al Centre i Can Valls, realitzat el dia 10 de 
febrer

• Taller al barri de Can Parellada, realizat el dia 17 de 
febrer

• Taller al barri del Maset, realitzat el dia 24 de febrer

• Taller a La Beguda Alta, realitzat el dia 03 de març

• Enquesta d’opinió a través del portal web, de gener 
a març de 2022.

Fase 2.3. Devolució (abril 2022)
És la fase on es redacta la memòria de la participació, 
després d’haver-ne validat el contingut amb els agents 
implicats.

Finalment, el procés participatiu acaba amb la 
presentació de resultats, que es proposa fer tant en 
format físic i presencial com a través dels canals virtuals. 

Fase 2 i 3. Seguiment (fins l’aprovació 
definitiva del POUM)
Un cop aprovat l'Avanç i durant les següents fases de 
la tramitació urbanística es contemplen els espais de 
participació formals reconeguts per la llei, a banda 
de totes aquelles accions informatives que es creguin 
necessàries per mantenir a la ciutadania informada i 
permetre que se’n pugui fer el seguiment.

A continuació un cronograma detallat on s’explica la 
metodologia dissenyada:

Imatges de la presentació pública del procés 
participatiu, del dia 28 de gener. 
Font: Elaboració pròpia
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Cronograma del procés participatiu inclòs al PPC 
Font: Elaboració pròpia
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1.5 Mapa d’actors i representativitat
Masquefa és un municipi de 9.623 habitants, segons 
dades de l’INE de l’any 2021, amb un teixit associatiu 
ampli i complex, i amb una ciutadania diversa en tots els 
sentits. Per aquest motiu s’ha fet un esforç per dissenyar 
un procés participatiu capaç d’arribar a totes aquestes 
persones, tant les que habitualment participen dels 
processos de presa de decisions que afecten al poble com 
aquelles que per les seves especificitats no ho fan.

En aquest sentit han sigut claus les primeres entrevistes 
grupals, realitzades a l’inici del procés, que han servit per 
comentar això amb “persones claus” del teixit social, i 
ajustar els plantejaments que s’havien fet inicialment per 
al procés participatiu

Amb tot, es calcula que han sigut 329  persones les que 
han participat del procés participatiu del POUM, ja sigui 
en vàries o en alguna de les accions que s’han realitzat. 

Les dades, separades per a cadascuna de les trobades 
són:

Activitat Dona Home No Binari No especificat Total

Sessió informativa, online* - - - 48 48

Entrevista grupal equip tècnic 6 10 - - 16

Entrevista grupal equip polític 4 10 - - 14

Entrevista grupal representants ciutadania 7 9 - - 16

Taller Centre urbà i Can Valls 9 1 - - 10

Taller Can Parellada (17/02/2022) 6 10 - - 16

Taller el Maset i Can Quiseró (24/02/2022) 3 9 - - 12

Taller La Beguda Alta  ((03/03/2022) 9 9 - - 18

Enquesta On-line 115 63 1 - 179

TOTAL 159 121 1 48 329

              *dades del dia   d’abril de 2022, segons visualtzacions al Youtube
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A banda de les dades quantitatives, han participat del 
taller moltes persones, col.lectius i entitats amb perfils 
diversos, tant pel que fa a edat, origen, gènere o grups 
d’interès.

A continuació s’apunten algunes reflexions de caire 
qualitatiu que van  en aquest sentit, i que poden ajudar 
a contextualitzar el procés alhora que poden servir de 
referència per a properes accions participatives que es 
promoguin a Masquefa:

Actitud constructiva de gran part de les persones 
participants. 
Durant les trobades hem observat que el POUM és un 
document que genera opinions diverses, i que no pot 
tractar-se de manera aïllada, com si fora de l’espai creat 
pel procés participatiu no hi passés res. Tanmateix, 
en bona part dels temes que s’han treballat s’observa 
un grau de consens força alt, i en tot cas, una actitud 
constructiva de les persones i/o col.lectius implicats.

En aquest context, s’ha aconseguit generar un espai 
de debat i de governança compartida que pot servir de 
referència durant les següents etapes de la tramitació.

Participació més enllà de procés participatiu del POUM
Durant els mesos on el procés participatiu ha estat actiu 
s’han realitzat algunes accions paral.lels vinculades a 
d’altres estudis que s’estaven realitzant a Masquefa. Tot i 
que no estaven previstes inicialment tenen un gran valor, 
i han permès ampliar les perspectives i aprofundir en 
determinats aspectes vinculats al POUM.

Diversitat de posicionaments en funció dels àmbits 
territorials
Ja des de l’inici es va detectar que Masquefa era un 
municipi amb diversos àmbits territorials, cadascun d’ells 
amb un caràcter i identitat pròpia. Per aquest motiu, 
s’han realitzat accions participatives a diferents barris, 
facilitant la participació de la gent que hi viu i permetent 
recollir les especificitats dels diferents entorns.

Cal fer un esforç per implicar alguns col.lectius en 
processos futurs

Malgrat s’ha fet un esforç per fer arribar les 
convocatòries al conjunt de la població, i s’han habilitat 
canals de participació  tant presencials com telemàtics, 
hi ha alguns col.lectius que han tingut menys presència 
durant els debats. Es tracta d’una situació habitual, però 
que cal tenir present de cara al futur.

Alguns dels perfils que han participat en menor 
quantitat són, per exemple, el del jovent o el de les 
persones migrades. En el primer cas, a més, es dóna la 
coincidència que la situació de les persones joves ha 
centrat una part important dels debats.

Treball transversal entre ciutadania, equip tècnic i 
equip polític
L’èxit d’un procés participatiu es deu a múltiples factors. 
Ara bé, el vincle entre totes les parts implicades resulta 
clau per aconseguir-lo. En el cas del POUM de Masquefa 
s’han aconseguit que tothom hi hagi aportat el seu 
granet de sorra, per tal de generar uns espais de debat 
on recollir les aportacions de totes les parts.

Diversitat d’opinions en funció dels canals utilitzats
Per tal de facilitar que tothom trobi el seu espai en un 
procés participatiu és recomanable oferir diversitat de 
canals on fer les aportacions. En el cas de Masquefa 
s’han habilitat tant sessions presencials com espais 
virtuals, a través de l’enquesta realitzada a la pàgina 
web municipal. Els resultats que s’han extret no sempre 
són els mateixos, ja que en alguns casos, els perfils de 
persona que n’utilitzen uns o altres poden ser diversos.  
En aquest document, s’han recollit els resultats de 
cadascun d’aquests espais de manera aïllada (capítol 2) 
alhora que s’ha fet un esforç de filtratge i priorització per 
tal de posar-los en comú (capítol 3).
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En el marc del procés participatiu de redacció del POUM 
de Masquefa, durant la seva fase d’Avanç, s’han realitzat 
diverses activitats per recollir els punts de vista de la 
ciutadania des de la reflexió i el debat.

A continuació es detallen els resultats de les 
accions participatives que s'han realitzat de manera 
individualitzada. En resum és:

• Enquestes on-line 

• Entrevistes grupals: equip tècnic, equip polític i 
representants de la ciutadania 

• Tallers de propostes oberts a la ciutadania:  
Centre urbà i Can Valls 
Can Parellada 
El Maset i Can Quiseró,  
La Beguda Alta.
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2.1 Enquestes on-line 
La mostra de les enquestes és força diversa, es 
realitza un mostreig de 187 persones de les quals 
120 s'identifiquen com a dones, 66 s'identifiquen 
com a homes i 1 s'identifiquen com a no-binari, 
d'edats compreses entre els 11 i més de vuitanta-
un anys, les franges d'edat que més han participat 
són: la de 31 a 40 anys amb un 25,1%, la de 41 
a 50 anys amb un 39,6% i la de 51 a 60 anys 
amb un 19,3%, la resta de franges d'edats no han 
tingut tanta participació (encara que l'opinió de les 
edats menys representatives s'ha recollit mitjançant 
altres accions participatives). El 70,6% de persones 
enquestades fa més de deu anys que viuen a 
Masquefa i, per tant, són força coneixedores del 
municipi, en canvi, quasi un 20% fa menys de 
cinc anys hi viuen i, com a resultat, són respostes 
de persones nouvingudes al municipi, una opinió 
molt valuosa per detectar impressions. La zona 
del nucli és on viuen més persones enquestades 
(85 persones), per contra la zona Can Quiseró (8 
persones) o en el disseminat (5 persones) és on 
s'han obtingut menys respostes.
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L’enquesta es divideix en vuit grans apartats: 
Percepcions, desenvolupament urbanístic, habitatge 
i model de municipi, mobilitat, desenvolupament 
econòmic, entorn natural, zones verdes, i, per últim, 
equipaments. De  cada un dels apartats es fan una sèrie 
de preguntes relacionades amb la temàtica, amb un 
total d’unes 45 preguntes. A continuació es detallen 
els principals resultats de cada apartat, a banda de les 
respostes de cada pregunta, també es fa un treball de 
creuament de dades per a treure’n més conclusions.

Percepcions
En termes generals, quasi la meitat de les persones 
enquestades (44,9%) creu que es viu bé al municipi, 
el 33,2% creu que es viu de manera acceptable, el 
16,6% opina que molt bé, i només el 5,3% apunta que 
malament o molt malament. 

Quan es demana per les principals virtuts del municipi, 
a grans trets s’opina que els serveis, la mida de poble 
i sobretot la tranquil·litat són  les paraules més 
repetides. En canvi, quan es demana pels principals 
defectes més de la majoria de persones opinen que 
és l’abocador, aquesta la mateixa resposta es repeteix 
quan es consulta quin són els impactes ambientals més 
importants del municipi. 

Pel que a la identitat del municipi, les persones 
assenyalen clarament com a llocs representatius del 
municipi:  la fàbrica Rogelio Rojo, el CTC, el CRARC, 
l’Església, el cementiri, l’Alzina, l’Ermita, la Font del 
Roure i les vistes a Montserrat.

Quan es consulta per la percepció de seguretat de 
les persones, es troben respostes diferents segons el 
gènere amb el qual s'identifiquen les enquestades. Les 
dones perceben com a insegurs llocs poc il·luminats, 
amb manca de visibilitat i amb poques persones, com: 
l'Estació, les urbanitzacions o els polígons industrials. 
En canvi, els homes, perceben com a insegurs espais 
amb poca accessibilitat, incívics o amb risc viari, 
com: carrers on els cotxes van a molta velocitat, 
entorns de l'avinguda Catalunya o els accessos a les 
urbanitzacions.
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Desenvolupament urbanístic
La valoració del desenvolupament urbanístic dels 
pròxims anys és força consensuada, destaca l'opinió, 
amb un 48'9%, d'un creixement ajustat a les necessitats 
d'indústria i empreses i d'habitatge previstes, la resta 
d'opinions estan força repartides.

Pel que fa a dedicació d'un ús concret d'un terreny del 
POUM, quasi la majoria de persones, un 44,9% opinen 
que caldria destinar el terreny a la protecció ambiental, la 
resta de respostes estan força repartides.
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Habitatge i model de municipi
Referent a l'habitatge, més de la meitat de les persones 
considera que l'estat de conservació del parc està 
malament (2) o acceptable (3), sols un 20% creu que és 
bo (4) o molt bo (5) .

Pel que fa a l'accés a l'habitatge, tant de lloguer com 
de compra, la resposta és força clara: hi ha dificultats 
d'accés a un habitatge, sigui perquè hi ha poca oferta 
o perquè els preus són elevats. A banda, destaca la gran 
dificultat d’accés a l’habitatge de protecció oficial.

A trets generals, les necessitats familiars de tots els barris 
amb relació als habitatges és que sigui assequible, seguit 
de la necessitat de que els habitatges disposin de terrassa 
o balcó.

En general, les enquestades de tots els barris creuen que 
la principal problemàtica que millor defineix la majoria 
del parc és que hi ha molta quantitat d'habitatges mal 
mantiguts, i molta presència d’habitatges ruïnosos. 
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Mobilitat
Generalment, els desplaçaments interns del municipi 
es realitzen a peu (46%) o en cotxe (46%) encara que 
quan se separen les dades per barris es detecten dues 
dinàmiques diferents: les persones que viuen al nucli es 
desplacen majoritàriament a peu (58%) i ho fan menys 
amb el cotxe (35%), en canvi, en les urbanitzacions passa 
al contrari, la majoria de gent es desplaça amb vehicle 
(més del 50%) i no tant a peu.

Pel que fa a les principals problemàtiques de mobilitat, 
les més consensuades són: la freqüència i accessibilitat 
del transport públic i les connexions entre diferents àrees 
del municipi. En aquesta línia, quan es consulta sobre 
quin és el transport públic es fa servir habitualment, la 
majoria de persones no l'utilitzen mai, o gairebé mai, i 
cal destacar que el 37,5% de les persones enquestades 
utilitzen els Ferrocarrils, sent aquest mitjà el transport 
públic més utilitzat.
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Desenvolupament econòmic
Respecte a l'activitat econòmica que caldria potenciar, 
el comerç i altres serveis de proximitat són les que més 
caldria promoure, seguida de les activitats de recerca i 
innovació i d'activitats culturals. Quant

a la valoració de la disposició de terreny actual per a 
activitats industrials l'opinió està dividida equitativament, 
un 45,5% ho valora amb un 3 (acceptable) i la resta: 
la meitat ho valora bé o molt bé ( entre 2 o 1) i, l'altra 
meitat malament o molt malament (entre 4 o 5).

Pel que fa a la valoració de la disponibilitat d'oferta 
laboral el resultat és molt negatiu, ja que quasi dos de 
cada tres persones enquestades, un 68,3%, considera que 
és dolenta o molt dolenta (entre 1 o 2).

Referent a la previsió de reserva de sòl industrial un 
70,1% considera que ja és suficient i que no caldria 
preveure'n més zones, cal remarcar que de les persones 
que creuen que sí que cal fer una previsió de sòl 
industrial ( el 29,9% restant) la majoria opina que 
s'hauria d'aprofitar els terrenys en desús i els espais que 
ja són industrials.

Pel que fa a l'oferta turística la valoració tendeix a 
ser molt negativa, ja que el 69% de les persones la 
qualifiquen malament o molt malament.

En general, un 60,3% de la gent considera que és 
acceptable o bé la disponibilitat d'oferta de comerços i 
serveis a Masquefa. Ara bé, quan es separen les opinions 
per als barris, la Beguda Alta i Can Parellada són les més 

mal valorades, quasi el 35% pensa que l'oferta és dolenta 
o molt dolenta. Es detecta una tendència de valoració 
en les urbanitzacions, i és que en totes augmenta 
l'opinió que la valoració de la disponibilitat de l'oferta de 
comerços és en funció de les zones del municipi.
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Entorn natural
Referent a la valoració general de l'entorn natural del 
municipi la tendència és força positiva, ja que el 86,6% 
opina que és acceptable, bona o molt bona. Pel que 
fa a la valoració de l'estat de conservació dels espais 
naturals ja no tenen tan bona puntuació, sols un 21,6%, 
si se separen les valoracions per barris tots opinen 
similar i cap resultat d'algun territori concret destaca 
sobre la resta. Referent a la valoració d'accés a l'entorn 
natural, en general és més positiva que la del seu estat 
de conservació, ja que el 74,5% de la gent creu que és 
acceptable, bo o molt bo, la tendència es repeteix quan 
se separen les dades per barris amb excepció de Can 
Parellada, que la valoració de l'accés a l'entorn és més 
negativa.

Pel que fa als usos dels espais lliures i dels usos que 
hauria de fomentar el POUM, les dades s'han separat per 
franges d'edat per obtenir resultats diversos. Les persones 
menors de 30 anys tendeixen a utilitzar els espais lliures 
per lleure i esport, els usos de persones d'entre 31 a 50 
anys estan més repartits entre lleure, esport, gaudi de la 
natura i observació fauna i flora i, per últim, les persones 
majors de 50 anys tendeixen a utilitzar l'espai lleure i 
gaudi de la natura. Quan es demana pels usos que hauria 
de fomentar el POUM les respostes segueixen la mateixa 
línia que la pregunta anterior, però a totes les franges 
s'incorpora l'ús laboral i residencial.
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 Zones verdes
Respecte a les zones verdes existents del municipi 
l'opinió majoritària (64,4%) de les persones enquestades 
opinen que caldria preveure'n més. Quan es demana on 
es poden situar les noves zones verdes les respostes més 
repetides són: que es poden situar prop dels equipaments 
existents (escola, institut...), a qualsevol lloc del municipi 
o que es podrien ampliar les existents.

Es valora com acceptable (35,3%) o dolenta (32,1%) 
la seva qualitat i l'estat de conservació de les places i 
parcs del municipi, en canvi, la proximitat entre elles, es 
valora més positivament, amb un 40,5% com acceptable 
i un 27,6% com a bona. Si es desgranen les dades per 
a nuclis, destaca La Beguda Alta com la que més bé 
valora la qualitat i l'estat de conservació de les places i 
els parcs, i Can Parellada la que pitjor valora la proximitat 
entre elles.

Amb relació a les zones verdes, parcs i places que 
actualment hi ha a Masquefa, per la seva ubicació 
i quantitat, la majoria de les persones enquestades 
consideren: que hi ha les dimensions suficients, però, 
no estan ben repartides i queden amb dèficits d'aquests 
espais (27,6%), que són insuficients (24,9%) i que hi ha 
les dimensions suficients, però, no estan ben equipades 
i/o no són accessibles (21,1%), sols el 19,5% consideren 
que són suficients.
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Equipaments
Quant als equipaments existents del municipi l'opinió 
majoritària (62,1%) de les persones enquestades opinen 
que caldria preveure'n més. Quan es demana quina és la 
tipologia d'equipaments caldria preveure, les respostes 
més repetides segons franja d'edat són:

- els i les joves d'entre 11 i 30 anys troben a faltar 
equipaments culturals i comercials.

- els adults d'entre 30 i 50 anys troben a faltar 
equipaments educatius, esportius per a joves i gent gran.

- les persones més gran de 50 anys troben a faltar 
equipaments per a gent gran i sanitaris.

Es valora com acceptable (47%) la qualitat i estat de 
conservació dels equipaments del municipi, en canvi, la 
proximitat entre els espais residencials i els equipaments 
es valora una mica més negativament, amb un 40,8% 
com acceptable. Si es desgranen les dades per a nuclis, 
destaca La Beguda Alta com la que més bé valora la 
qualitat i l'estat de conservació dels equipaments, i el 
nucli i Can Valls la que millor valora la proximitat entre 
els espais residencials i els equipaments i Can Parellada la 
que pitjor les dues característiques.

Finalment, el 41% de les persones valora com a 
acceptable o i el 25,1% com a bo l'estat de conservació 
del patrimoni de Masquefa, i els elements que es creu 
que cal tenir més cura són: tots, Rogelio Rojo i el 
cementiri.
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2.2 Entrevistes grupals 
Les entrevistes grupals són un espai de reflexió 
col·laboratiu on els participants comparteixen les 
seves idees, expectatives, intuïcions sobre el present de 
Masquefa i generen un discurs comú. 

L’objectiu és el d’elaborar una base de treball per a seguir 
a la resta del procés, i enfocar les accions participatives 
que es facin.

En el procés participatiu del POUM es fan tres entrevistes 
grupals complementàries, que juntes permeten elaborar 
un fil discursiu representatiu de la diversitat ciutadana. 
Els grans grups interpelats són:

Entrevista amb tècnics municipals, realitzada el dia 17 de 
febrer, amb 10 persones i a través de videotrucada.

• Entrevista amb representants de la ciutadania, 
realitzada el dia 25 de febrer, amb 12 persones i a 
través de videotrucada.

• Entrevista amb representants polítics, realitzada 
el dia 11 de març, amb 10 persones i a través de 
videotrucada.

Els debats estan dinamitzats per l’equip de la 
Cooperativa Estel, encarregats de conduir el procés 
participatiu. Malgrat tot, es plantegen d’una manera 
força oberta buscant que les persones que hi participen 
se sentin lliures per opinar de tots els temes.

Imatge de l’entrevista grupal amb representació de la 
ciutadania  
Font: Elaboració pròpia.

Les sessions s’organitza entorn de tres grans blocs. 
Un primer on es tracten les diverses temàtiques que 
es treballen a través del POUM (xarxa d’equipaments, 
d'espais públics i zones verdes, habitatge, usos i protecció 
del sòl no urbanitzable, comerç i activitat econòmica, 
mobilitat i valors patrimonials), un segon on definim els 
principals reptes a abordar a través del nou planejament i 
un últim on valorem el plantejament del propi procés de 
participació i de les properes accions que hi tindran lloc.

 
El guió sencer de les entrevistes es pot veure a l’annex 
del present document. A continuació es detallen les 
principals aportacions que es van recollir a cadascuna de 
les tres entrevistes.

2.2.1 Entrevista grupal a representants 
tècniques: 

• Online,  13/01/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents: 
Alba Domínguez i Marc Deu, dinamitzadors de la 
Cooperativa Estel 
16 persones (6 dones i 10 homes)

Resultats:
A continuació es recullen els resultats del debat que 
s’ha mantingut durant la trobada. Val a dir que s’ha fet 
un esforç per agrupar els comentaris a partir de temes 
genèrics, tot i que algunes de les aportacions tenen 
una mirada transversal, o que es vinculen a més d’una 
temàtica simultàniament.

Sobre els objectius i expectatives del POUM:

Com a grans objectius del POUM, s’apunta que cal 
definir el model de ciutat per establir els sostre que 
necessitem a la Masquefa del futur. Senyalen que no 
es pot créixer indefinidament, sinó que cal buscar un 
equilibri entre el creixement poblacional i els serveis i 
equipaments ques es poden oferir. 

En aquesta línia s’explica que fa uns anys va haver-hi 
problemes amb els equipaments educatius, ja que la 
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previsió que es va fer no va ser la correcta.

En el context actual, cal que el POUM sigui capaç de 
donar resposta als reptes tecnològics, i aprofitar les 
eines que tenim pel benestar i el desenvolupament 
de Masquefa. Es parla de “ciutats intel·ligents” entre 
d’altres.

Bona part de les persones assistents assenyala que cal 
donar resposta a les necessitats dels joves. Actualment 
el municipi no els ofereix prous alicients com per quedar-
se. Es tracta d’un tema transversal, que afecta tant a 
l’habitatge, a l´ús dels equipaments i espais públics o a la 
oferta d’oci disponible.

També es marca com a objectiu del POUM el fet de ser 
capaços d’integrar correctament l'àmbit de la Beguda, 
ja que s’ha adherit recentment i cal estudiar de quina 
manera es fa tant a nivell normatiu com a nivell de 
dinàmiques urbanes i connectivitat.

Activitat econòmica: 
Es comenta que cal definir com ha de ser el nou 
sòl industrial del municipi per tal que reverteixi en 
el benestar del veïnat. Això implicaria un benefici a 
nivell econòmic, però sobretot ajudaria a combatre la 
tendència de Masquefa a convertir-se en ciutat dormitori 
on molta gent ha de marxar a treballar a fora.

En aquest sentit es comenta que l’Ajuntament hauria 
de donar flexibilitat a les empreses, com s’ha fet en 

d’altres ocasions, per facilitar que s’implantin aquí.

També es fa èmfasi en la qualitat dels llocs de treball, 
que no s’han de limitar únicament a “feines” vinculades 
a la logística de grans empreses”. S’ha de trobar la 
manera de poder oferir llocs de treball atractius, 
especialment per a la gent jove.

En general sembla que la percepció és que l’oferta 
comercial del municipi és correcta. Tanmateix es 
comenta que això passa sobretot al centre, mentre que 
les urbanitzacions tenen mancances en aquest sentit.

Equipaments i zones verdes:
A nivell d’equipaments no es detecten grans 
mancances. Només es senyala la necessitat de preveure 
un increment de serveis adreçats a la gent gran, donat 
que l’oferta actual ja està per sota de les necessitats, 
i això podria empitjorar atenent a la tendència 
demogràfica dels darrers anys.

A nivell de zones verdes es comenta que cal millorar la 
gestió dels espais verds, i acondicionar alguns àmbits a 
nivell d’urbanització. Alguns dels que es destaquen són 
el de la Font del Roure o  la zona del Turó.

En aquesta línia també es destaca la necessitat de 
millorar l’arbrat viari i amb l’objectiu d’habilitar alguns 
espais tipus “passeig” que puguin funcionat com a eix 
cívic.

Habitatge: 
En general s’apunta la necessitat d’incrementar la oferta 
d’habitatge, especialment la adreçada a col.lectius amb 
un poder adquisitiu més baix (joves, gent gran…). El 
preu de l’habitatge és molt alt, tant de compra com de 
lloguer.
També s’assenyala la necessitat d’incrementar l’oferta 
d’habitatge social.

Mobilitat:
Bona part de les persones assistents estan d’acord en 
que el grau de dependència del vehicle privat és massa 
elevat, especialment per tots aquells que viuen a les 
urbanitzacions o per la gent amb més dificultat d’accedir 
a un vehicle.

Això genera alguns problemes de connectivitat que 
caldria solucionar, i una certa desconnexió de les 
persones que no viuen al  centre.

Una de les opcions que es planteja és millorar la xarxa 
de transport públic actual, però també caldria pensar 
en millorar les connexions en bici o patinet entre les 
urbanitzacions.

 
Un altra tema a abordar en relació a la mobilitat són els 
aparcaments del nucli urbà. Actualment es troben en 
terrenys cedits. La sensació és que cal consolidar-los, 
ja que sinó es complicaria la viabilitat del comerç de 
proximitat del centre urbà.
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A nivell de connexions territorials, s’apunta la necessitat 
de millorar la connexió amb la B-224. Actualment 
una de les sortides impedeix la connexió direcció 
Martorell, de manera que es genera una sobrecàrrega de 
trànsit de pas pel polígon industrial.

Sobre el procés participatiu:
Apunen que cal incorporar la mirada de la infància al 
procés participatiu del POUM. En aquest es proposa 
fer-ho a través del Consell d’Infants, ja que actualment 
estan treballant temes de sostenibilitat.

2.2.2 Entrevista grupal a representants 
polítics 

• Online,  13/01/2022

• Durada: 90 minuts

• Assistents:   
Alba Domínguez i Marc Deu, dinamitzadors de la 
Cooperativa Estel. 
14 persones (4 dones i 10 homes)

Resultats:
Sobre els objectius i expectatives del POUM:

En general hi ha força acord en la línia que cal prioritzar 
la millora del teixit urbà actual, enlloc de preveure 
grans creixements. Es tracta més aviat de millorar 
qualitativament el que tenim, i, si cal, desenvolupar els 
àmbits que ja estan previstos amb aquesta funció.

Durant la sessió es fa la reflexió que aquests últims anys 
s’estan produint dinàmiques de moltes famílies que 
marxen de grans ciutats com Barcelona i busquen 
pobles com Masquefa on instal.lar-se. Cal que el 
POUM contempli aquest fet, per pensar de quina 
manera s’integren aquestes persones nouvingudes i 
es preveuen possibles efectes negatius per als residents 
com la gentrificació. En aquest sentit també es detecta 
una certa tendència de convertir segones residències en 
primeres.

Un dels grans reptes del POUM és el de relligar les 
urbanitzacions amb el centre urbà i entre elles. Malgrat 
és un tema que genera opinions diverses entre les 
persones que participen de la trobada, sembla evident 
que hi ha certes mancances en aquests sentit. 
Es parla de que s’han fet algunes millores en aquestes 
connexions, i que han funcionat prou bé. En tot cas, 
caldria fer-ne més, i aconseguir que a més de segures 
siguin agradables.

En aquesta línia, també es proposa la possibilitat 
de generar petits “nodes de centralitat” a les 
urbanitzacions, que permetin minimitzar la mancança 
de serveis que tenen, producte de la baixa densitat 
d’habitatges actual.

També es fa la hipòtesi de densificar algunes d’aquestes 
urbanitzacions, cosa que permetrà que algunes 
activitats i/o serveis siguin més viables.

Activitat econòmica: 
En relació a la planificació del teixit industrial i 
terciari cal fer un esforç per tenir una mirada a nivell 
supramunicipal, implicant als municipi veïns com Piera 
o Hostalets de Pierola. Cal que des del POUM es doni 
resposta a les necessitats de les empreses que puguin 
estar interessades en implantar-se a Masquefa, ja que 
això repercutirà positivament en tots els altres àmbits. 
Des de l’ajuntament ja s’està treballant en un PDU que 
va en aquesta línia.
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També cal definir quin model econòmic es busca, per tal 
de ser capaços de generar llocs de treball de qualitat 
que facin que sigui atractiu quedar-se a viure al poble.

Equipaments i zones verdes:
Si no hi ha un creixement demogràfic molt gran, sembla 
que l’oferta d’equipaments actual és força adequada. 
Tanmateix, sí que caldria revisar les implicacions que pot 
tenir la incorporació de la Beguda al terme municipal.

Cal pensar com desenvolupar el potencial que té la 
fábrica de cartró, que es troba situada en un àmbit molt 
cèntric. S’apunta la necessitat d’adaptar-ho a necessitats 
futures. Es parla de la possibilitat de crear un “hotel 
d’entitats” o similar, que es pugui vincular, entre d’altres, 
al moviment cultural del poble.

En relació als espais públics, tant equipaments com 
zones verdes i places, es comenta que cal fer un esforç 
per donar resposta a les necessitats de la gent jove. 
Actualment no es disposa de gaires espais per a ells. En 
general es considera que cal adaptar el que ja tenim, i no 
tant crear nous espais. 

Un exemple d’això és el Casal Jove, que tanca massa 
d’hora, provocant que els joves hagin d’estar pel carrer 
amb els problemes que això pot comportar.

Algunes de les persones apunten que això té a veure 
amb una mancança a nivell d’oci, especialment pel 

jovent. Tot i que és una cosa que depèn en gran 
part de la iniciativa privada, sí que és un tema que es 
podría contemplar en la mesura del possible des de 
l’Ajuntament.

Habitatge:
Ho ha força consens en senyalar que hi ha una 
problemàtica força gran d’accés a l’habitatge, 
principalment a causa de que els preus són elevats per la 
manca d’oferta que hi ha. En general es comenta que 
fan falta més habitatges, tant públic com privats, però 
especialment adreçats a col.lectius com la gent jove.

Per poder millorar aquest aspecte des de l’administració, 
es proposa apostar decididament per la creació d’un parc 
públic d’habitatge significatiu, que pugui mitigar els 
efectes negatius de la situació actual.

Territori i SNU
Es comenta la necessitat d’analitzar bé els límits del teixit 
urbà, per tal de millorar la relació dels nuclis amb el 
territori. En aquest sentit, la xarxa de camins pot servir 
per connectar millor les urbanitzacions entre elles.

Es parla de crear un camí de ronda que uneixi àmbits 
com el Maset i Can Quiseró. Caldria buscar alternatives 
per tal que el recorregut fos el màxim de pla possible, 
i que no generés problemes amb els usos que té 
actualment el territori.

2.2.3 Entrevista grupal a representants de la 
ciutadania: 

• Online,  20/01/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents:  
Alba Domínguez i Marc Deu, dinamitzadors de la 
Cooperativa Estel. 
16 persones (7 dones i 9 homes)

Resultats:
Sobre els objectius i expectatives del POUM:

En diverses ocasions es mantenen debats que s’escapen 
lleugerament de l’abast d’un POUM. En tot cas creiem 
que cal tenir presents aquestes qüestions i tractar-les 
com a context alhora de prendre decisions. A banda, són 
aportacions que poden ser útils a l’Ajuntament malgrat 
calgui tractar-les d’alguna altra manera que no sigui el 
planejament urbanístic.

Activitat econòmica:
Diverses de les persones que participen del debat 
comenten que hi ha diverses zones, especialment les 
urbanitzacions, amb molt poc comerç. Alguns creuen 
que l’Ajuntament podria intentar oferir algun tipus 
d’incentiu que afavorís la implantació de nous negocis. 

Algunes de les persones que participen del debat també 
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parlen d’aquesta problemàtica en alguns àmbits del 
centre urbà, malgrat és on es concentra bona part de 
l’activitat comercial.

En relació al comerç, també es comenta que la 
dependència del vehicle privat és molt gran, i que per 
tant la gestió de la mobilitat afectarà en gran mesura 
a l’activitat de les botigues del municipi. En aquest 
sentit, des de l’associació de comerciants es comenta la 
dificultat de competir amb les grans superfícies ubicades 
a la perifèria.

Pel què fa a les zones industrials, es comenta que hi ha 
demanda de naus d’uns 300-500 m2. Especialment al 
polígon de la Pedrosa, on l'ocupació és força elevada. Si 
el POUM fa viable aquesta opció,  permetria implantar 
un tipus d’indústria petita, poc agressiva amb l’entorn 
i capaç de generar llocs de feina de qualitat.  Un dels 
àmbits on es poden habilitar és el racó de l’antiga 
Todomón..

Equipaments i zones verdes:
A nivell d’equipaments les principals mancances que 
es detecten fan referència a l’atenció a la gent gran. 
Actualment l’oferta de serveis ja és força reduïda, però la 
tendència indica que s’està envellint la població i que la 
problemàtica pot augmentar en el futur.

Hi ha diverses persones que opinen que els usos dels 
equipaments actuals podrien flexibilitzar-se, per 
adaptar-se a les necessitats de la població. Un dels 

problemes que es detecten són els horaris, especialment 
per activitats adreçades a la població jove.

També es parla de la necessitat d’un espai per a cicles 
formatius.

Els representants de la Beguda que venen a la 
trobada comenten que manquen serveis. Malgrat hi 
ha “l’envelat” no és suficient. Tenen mancances a nivell 
de zones verdes per a infants, i d’algun espai que pugui 
servir com a punt de trobada.

En aquest sentit, també comenten que les comunicacions 
són deficients, manquen repetidors que millorin la 
cobertura del barri. 

A Can Quisseró, es comenta que manca una zona 
d’aparcament a l’entrada, i una zona verda a la part de 
sobre. 

En general, hi ha força gent que destaca la mancança 
general a nivell d’espais per joves. Moltes de les places 
estan pensades per adults o per canalla petita, però 
no pas per adolescents. En aquest sentit, una de les 
demandes que hi ha és la d’espais per practicar esport 
a l’aire lliure, de manera gratuïta i sense limitacions 
d’horari. 

Malgrat no és un tema que afecti de manera directa al 
planejament urbanístic, hi ha un sentiment generalitzat 
que el manteniment de moltes zones verdes és 

deficient. Comenten que es tracta principalment degut 
a un problema d’incivisme força generalitzat, i que en 
determinades situacions ha afectat també als centres 
educatius.

Mobilitat: 
La representació dels comerciants destaquen la 
necessitat de consolidar els aparcaments que hi ha 
actualment al centre urbà. Són molt necessaris perquè 
el comerç de proximitat pugui competir amb les grans 
superfícies que s’han implantat al municipi, i si es 
perden, els fa por que els negocis no siguin viables.

En aquesta línia, reclamen també un nou espai 
d’aparcament a la zona del c/Montserrat.

És força compartida l’opinió que cal pacificar el centre 
urbà, apostant per la mobilitat activa,i limitant la 
velocitat a 30km/h i aplicant mesures en favor de la 
seguretat del vianant als creuaments i als passos de 
zebra.

De totes maneres, no tothom ho veu de la mateixa 
manera. Hi ha qui opinia que hauria de ser una aposta 
“radical”, mentre que d’altres creuen que caldria fer-ho 
només en alguns àmbits concrets, ja que no hi ha prou 
oferta comercial com per fer-ho de manera generalitzada.

En aquest sentit, es comenta que a Masquefa la gent té 
tendència a agafar el cotxe per a tot, i que això cal tenir-
ho present alhora de plantejar aquestes estratègies.
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Durant la sessió també es comenta que el passeig de la 
via, és un lloc fosc i que fa por. Hi manca il·luminació i 
que es generen raconets que molesten als veïns. Algunes 
d’aquestes coses es recullen en l’auditoria de gènere, feta 
en paral.lel al procés participatiu del POUM.

Les connexions entre els diferents barris de Masquefa 
també hauria de ser una prioritat del POUM. Un dels 
problemes actuals és que l’oferta de transport públic és 
deficient. 

En aquest sentit es proposa, també, millorar les 
connexions a través d’eixos cívics. Es posa d’exemple el 
Passeig de Can Massana a Can Bonastre.

Cal millorar la seguretat a la carretera B-224. Tot i 
que s’han fet intervencions en aquest sentit, segueix sent 
una via perillosa, especialment per l’elevada quantitat de 
vehicles pesats que hi circulen.

Per últim, també es destaca que l’accés al poble a través 
del polígon industrial genera alguns problemes de 
convivència entre els tràfic pesat i els vehicles.

Habitatge: 
Es detecta que hi ha manca d’habitatge i que és un 
problema molt gran, tant de lloguer com de compra. 
Tot i que no és un problema que els afecti exclusivament 
a ells, la gent jove són uns dels principals damnificats 
per aquesta situació.

Una de les conseqüències són els elevats preus del 
lloguer, donat que hi ha poca oferta.  Comenten que 
hi ha solars disponibles per a cases de 200m2 , però 
creuen que tindran més  sortida pisos petits,  de 60m2 
- 70m2, amb preus més accessibles.

Un dels col.lectius a qui afecta aquesta situació és a 
la gent gran.  N’hi ha que són propietaris d’una casa 
unifamiliar a les urbanitzacions, però que voldríen 
accedir a un habitatge més petit i cèntric i tenen 
dificultats per a fer-ho.

Hi ha la sensació que el problema de l’habitatge 
s’ha agreujat aquests últims anys, ja que degut a 
la pandèmia ha vingut molta gent nova a viure a 
Masquefa. Es tracta d’una percepció generalitzada, 
però que confirmen les representants  de la comunitat 
educativa, que ho han vist a les escoles del poble. 
En general es tracta de persones provinents de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, algunes de les quals han 
convertit una segona residència en primera.

Alguna de les persones també apunta certs problemes 
amb “okupes”, especialment a la zona de Can Quiseró,

També s’apunta que al centre urbà hi ha força 
habitatges en mal estat, alguns dels quals estan 
abandonats. Seria interessant que el POUM pogués 
fer-hi alguna cosa, ja que serviria per millorar la oferta 
d’habitatge alhora que es podria posar en valor el 
patrimoni del poble.

Territori i SNU
El conjunt de persones assistents assenyalen la 
problemàtica amb l’abocador com una de les que més 
preocupen a la ciutadania. Caldria millorar la integració 
amb l’entorn i solucionar la pudor que fa, i que molesta 
a la gent que hi viu a prop.
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2.3 Tallers oberts de proposta 
• Taller al Centre i Can Valls, realitzat el dia 10 de 

febrer

• Taller al barri de Can Parellada, realizat el dia 17 de 
febrer

• Taller al barri del Maset, realitzat el dia 24 de febrer

• Taller a La Beguda Alta, realitzat el dia 03 de març

2.3.1  Taller de propostes al Centre i Can 
Valls 

• Online,  10/02/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents: 
Alba Dominguez Ferrer i Arnau Boix Pla , persones 
dinamitzadores de la Cooperativa *estel. 
10 persones (9 dones i 1 homes)

Resultats:
Activitat econòmica:
El turisme rural es veu com una oportunitat, ja que és 
una activitat econòmica relacionada amb l'entorn, i es 
considera que Masquefa té un entorn excepcional.

Una activitat que genera molta preocupació a totes les 
persones assistents és l'abocador, sobretot per les seves 
olors desagradables, comenten que sobretot arriben a 
Can Parellada. 

Algunes persones valoren positivament els circuits de 
motos, ja que era una activitat que feia venir a moltes 
persones.

Pel que fa a l'activitat econòmica industrial, es 
comenta que es doni prioritat a les empreses 
de Masquefa, a les que respectin els drets de les 
persones treballadores i a les que respectin al medi 

Es tracta d’espais oberts al conjunt de la ciutadania 
on es recullen propostes i es debat sobre els diferents 
temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur 
urbanístic del municipi.

Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten 
a l’àmbit territorial on es desenvolupa el taller es parla 
de temes com l’habitatge, els equipaments i les zones 
verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no 
urbanitzable o el patrimoni.

La metodologia del taller es basa en fer un mapatge 
col·lectiu per a aportar informació sobre un tema 
concret, en aquest cas els diversos aspectes que tracta el 
POUM.

Els principals objectius d’aquestes accions són:

• Generar una capa d'informació provinent de la visió 
percebuda del municipi que es pugui contrastar i 
enriquir amb l'anàlisi tècnic.

• Establir una col·lecció de criteris o propostes que 
s'encaixen al document del POUM.

• Valorar el grau d’acord i consens en els principals 
eixos temàtics de l’Avanç

En total es realitzen 4 tallers similars, repartits 
territorialment per tal de facilitar l’assistència de les 
persones que viuen i/o treballen a Masquefa. 
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ambient, en aquest sentit, es posa com a exemple 
l'empresa "Carreras" que a causa dels camions provoca 
contaminació acústica a l'entorn. També es comenta que 
aquesta empresa genera molta mobilitat a la carretera, 
i que això fa que si es volgués ampliar l'activitat 
econòmica actual, caldria buscar una solució, sigui 

desdoblant la carretera o que la nova activitat que 
s'implantés no fos logística.

Finalment, es considera que l'oferta de comerç al centre 
i Can Valls és correcte, encara que es detecta que hi ha 
certa dificultat en l'accessibilitat d'algunes zones i això 

fa que tinguin més dificultats alhora d'anar a comprar. 
Com a proposta, es comenta que es podrien detectar 
les zones amb dificultat d'accessibilitat i que hi hagi 
persones grans vivint, perquè els comerços poguessin 
repartir en aquestes zones i així apropar-los a les llars on 
tinguin més dificultat d'accedir al comerç.

Equipaments i zones verdes, i altres activitats 
comunitàries:
Es detecten diverses mancances amb alguns serveis 
destinats a les persones grans, com una millor oferta 
d’activitat esportiva, un servei d’urgència més gran, i 
també, una residència per a gent gran. Com a proposta 
es planteja que la residencia podria ser tipus apartaments 
amb els serveis d'atenció compartits. 

Totes les persones assistents opinen que a Masquefa 
falten equipaments juvenils per l’oci dels i les joves.

Les persones assistents comenten que les places, l’espai 
públic i les zones d’aparcament estan bé però que 
el seu manteniment és molt deficient, hi ha molt 
incivisme.

Mobilitat:
Consideren que el ferrocarril per a la mobilitat 
interna no es fa servir. Es comenta que qui fa servir el 
ferrocarril és gent que no te cotxe i que és per anar 
a Barcelona, es considera que triga molt de temps i per 
aquest motiu les persones acaben preferint baixar amb el 
cotxe 

Imatge presa durant el taller participatiu del Centre i Can Valls   
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa al transport públic es comenta que el bus 
interior hi ha molt poca freqüència i fa moltes 
parades. Es diu que fa falta més busos llançadores entre 
municipis i entre les urbanitzacions. Algunes persones 
creuen que  la connectivitat entre les urbanitzacions i 
el centre és molt dolenta, i d’altres consideren que a és 
correcte però que són les persones que condueixen que 
son unes incíviques.

Pel que fa a la mobilitat rodada del centre, genera 
cert debat, algunes persones consideren que la 
peatonalització no és prioritària i d’altres que no cal 
que els vehicles circulin pel casc urbà. 

Algunes persones detecten punts i recorreguts concrets 
que consideren que es podrien millorar a nivell 
d’accessibilitat com: 

• Del carrer Major al carrer Pau Margarit (CTC) les 
voreres són de 70cm, el carrer és de dues direccions, 
amb guals, i els vehicles es pugen a la vorera al fer 
els girs. Una proposta seria ampliar la vorera per 
tenir un pas més segur. (M01)

• A l'església de St Pere i la de Santa Creu els accessos 
es troben en mal estat i consideren que és una 
oportunitat per a millorar la seva connectivitat, 
també es considera que és un reclam pel poble.
(M02)

Habitatge: 
Totes les persones assistents opinen que l’accés a 
l’habitatge, tant de compra com de lloguer és molt 
car i que aquesta problemática afecta igual a totes els 
barris de Masquefa. Es comenta que falten habitatges 
per a gent jove, i algunes persones apunten que ja hi ha 
certes “fugues de gent jove” davant la impossibilitat de 
suportar els preus de lloguer actuals. Es proposa que es 
poden crear zones a les àrees que estan més tensionades 
per a poder regular els preus de mercat. 

La proposta de cooperatives d’habitatges es veu amb 
bons ulls, si aquestes poden ajudar a abaixar el preu 
del lloguer o compra. Algunes persones proposen que 
podrien ser cooperatives d’habitatges per a gent gran.

Una problemàtica que es dóna en alguns barris són 
els habitatges que no compleixen la normativa i que 
s’ha construit o instal·lat il·legalment amb condicions 
infrahumanes. Es proposa que es podria reconèixer 
aquesta problemàtica i adequar zones amb parcel·les més 
econòmiques on es puguin instal·lar les persones que 
viuen amb aquestes condicions amb un carabana. 

Una persona comenta que al Carrer Joan Miró (H01) la 
densitat és molt alta, a la planta baixa viuen persones 
grans però no en habitatges legals, sinó que son oficines. 
Es comenta que es podria regularitzar però que caldria 
protegir a la gent gran que hi viu. En aquest sentit, 
comenta que si es fan actuacions de reforma o nova 
construcció, que es pugui regular d’alguna manera i que 

aquestes actuacions d’habitatges estiguessin destinades 
a la gent gran o a gent jove de Masquefa. 

Territori i SNU
Com s’ha comentat s’opina que hi ha una falta de 
manteniment a les zones urbanes, però es comenta 
que també a les zones exteriors, com els camins. Es diu 
que la connexió al entorn natural és fàcil i bona però 
que els camins estan obsolets degut a que estan molt 
utilitzats.  

Patrimoni:
Es destaquen els següents elements patrimonials:

• L'església de La Beguda i la casa del costat,

• la Torre dels Lleons, l’hermita que dona a 
l’Ajuntament,

• l'església vella, la Fabrica

• la Font del Roure, 

també es resalta una festa que consideren que té valor, 
l’aplec, la festa de l'església vella

RECULL DE PROPOSTES GRÀFIQUES:
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 Online,  18/02/2022 
 Durada: 90 minuts 
 Assistents: 

 -  Marc Deu i Konstantina Chrysostomou, dinamitzadors de la Cooperativa Estel. 
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2.3.2  Taller de propostes a Can Parellada

• Online,  18/02/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents: 
Marc Deu i Konstantina Chrysostomou, 
dinamitzadors de la Cooperativa Estel. 
16 persones (6 dones i 10 homes)

Resultats:
Activitat econòmica:
En general hi ha un grau d’acord força elevat en  
ampliar l’activitat econòmica a través d’events 
esporàdics i l’oferta turística del municipi. També es 
proposa potenciar les activitats vinculades al territori 
com l’enoturisme o les rutes de senderisme aprofitant 
l’entorn i les vistes de Masquefa.

Algunes de les persones assistents creuen que es podria 
ampliar l’activitat econòmica a través d’activitats 
industrials de gran superfície, ja que això generaria 
llocs de feina. En aquesta línia, també es parla d’apostar 
per industries sostenibles, menys agressives amb 
l’entorn.

Part del veïnat considera que l’oferta de comerç 
de proximitat és molt reduïda, i que caldria que 
l’ajuntament la potenciés. Una de les propostes que es 

fan és la de crear una app de compra pel petit comerç i 
de Km0.

Es proposa habilitar un hotel rural on també es puguin 
fer activitats culturals a la zona de l’alzinar.

Equipaments i zones verdes, i altres activitats 
comunitàries:
A nivell municipal sembla que l’oferta de zones verdes 
és força adequada. Tanmateix, a Can Parellada si que 
caldria fer algunes millores. Algunes de les propostes són:

Imatge presa durant el taller participatiu de Can Parellada    
Font: Elaboració pròpia.



41

2. Resultats parcials

-Habilitar algun espai públic per a la gent gran, on es 
potenciï l’exercici físic a l’aire lliure.

- Millorar la zona de Petanca

- Millorar el camp de futbol 

- Urbanitzar l’entorn del dipòsit d’aigua com a parc.

També en aquest sentit es proposa instalar bancs al 
camí que connecta Can Parellada amb Masquefa.

Algunes persones comenten que l’oferta d’oci a les 
urbanitzacions és molt reduïda. En aquest sentit, tot i 
que són coses que no depenen exclusivament del POUM, 
es proposa facilitar la implantació d’activitats com el 
pàdel, gimnàs exterior, oci nocturn, teatre, cinema…

Moltes de les persones que participen de la jornada 
parlen de la problemàtica associada a l’abocador com 
un dels temes a solucionar. 

Mobilitat:
Una de les problemàtiques que més es destaca és la de 
la mala connectivitat i accessibilitat de l’urbanització. 
Malgrat hi ha una parada de tren propera i una línia 
d'autobús que arriba fins al barri, la oferta de transport 
públic és molt reduïda i els recorreguts fins les 
parades són molt dificultosos, especialment per a les 
persones amb mobilitat reduïda (gent gran, cadires de 
rodes, carros de la compra…). Actualment, doncs, la 

dependència del vehicle privat és molt alta.

Caldria plantejar algun tipus de transport intern i millorar 
la freqüència dels  transports actuals.

També es proposa millorar el nivell d’urbanització 
general de les voreres.

En aquesta línia, també es comenta que les connexions 
entre urbanitzacions són deficients, més enllà del 
transport públic.

Es proposa ampliar l’oferta d’aparcament a la zona de 
l’alzinar.

Algunes de les persones també creuen que l’oferta 
d’aparcament al centre del poble és insuficient.

Es proposa peatonalitzar el carrer Major i el carrer 
Serralet.

M01. Cal pacificar la carretera B-224, i promoure el 
pas de bicicletes i patinets, i potenciar les zones 30.

M02. Es proposa fer una rotonda d’accés a la 
urbanització, per millorar l’actual gestió del trànsit. 
Actualment hi conviuen els vehicles del veïnat amb els 
camions del polígon, i sovint es generen problemes de 
seguretat.

Per millorar la seguretat viària i la connectivitat peatonal 
es proposa millorar la senyalització de l’Av. de Can 
Parellada, definit millor els sentits viaris i ampliant les 
voreres.

Al conjunt de la trama viària del barri, es proposa 
convertir els carrers secundaris amb vials d’un únic 
sentit i amb aparcament a una de les dues bandes 
únicament (amb rotació cada 15 dies). D’aquesta 
manera seria més segur circular pels carrers (evitant fer 
zig-zag) i es guanyaria espai per a circular tant a peu 
com amb cotxe.

Actualment només hi ha una manera d’entrar i sortit del 
barri i això dificulta la circulació, alhora que pot generar 
problemes si algun dia cal evacuar el barri, per exemple, 
en cas d’incendi. Es proposa recuperar la proposta de 
fer una segona connexió que enllaci amb la Beguda.

Cal millorar la il.luminció al conjunt de carrrers de Can 
Parellada.

Habitatge: 
L’habitatge és un dels grans problemes de Masquefa. 
Els preus, tant de compra com de lloguer,  són molt 
elevats, cosa que dificulta l’accés a una vivenda digna  
per part de moltes persones.

Es proposa ampliar l’oferta d’HPO, per mitigar aquests 
efectes.
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Una de les problemàtiques, que en part està associada 
a aquest tema, és l’augment de cases okupes a les 
urbanitzacions, cosa que comporta molèsties al veïnat.

Per tal de dinamitzar el parc privat  habitatge es proposa 
que des de l’Ajuntament es pugui obrir un servei 
d’ajudes a la rehabilitació dels edificis antics, tant de 
compra com de lloguer.

H01. Durant el taller es parla d’alguns habitatges de la 
urbanització que tenen part dels edificis en situació de 
volum disconforme o fora d’ordenació. Es proposen 
estudiar una definició normativa que permeti que els 
propietaris puguin fer ampliacions adeqüant-se a la 
normativa actual, però mantenint els volums existents. 
Lògicament caldria estudiar cada cas amb detall, però es 
posa l’exemple de les parcel·les del c/Campoamor.

Territori i SNU
Algunes persones parlen de certes actituds incíviques 
vinculades als espais protegits, que podrien solucionar-se 
augmentant-ne la vigilància. Un dels exemples que es 
posa és el del bosc del dipòsit d’aigua.

També hi ha un sentiment força generaliztat que caldria 
millorar l’estat i la urbanització de la riera. Per una 
banda caldria fer un manteniment més acurat, tot i que 
també caldria alguna intervenció amb una mirada a mig-
llarg termini.

 

Algunes persones proposen ampliar les activitats de 
lleure vinculades al territori.

Patrimoni:
Els elements que es destaquen són;

• Església de Sant Pere i Sant Pau (ermita)

• Fàbrica de Rogelio Rojo. 

• Capella Roser

• Cementiri Vell

• Hostal Can Parellada

• Els Casals de les urbanitzacions

 
Altres: 

A01. Es proposa soterrar la xarxa de línia elèctrica de 
l’urbanització de Can Parellada.

Es comenta que la xarxa d’aigua està en mal estat i 
que caldria millorar-la.

RECULL DE PROPOSTES GRÀFIQUES:
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2.3.3  Taller de propostes al Maset

• Online,  24/02/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents: 
Alba Domínguez i Marc Deu , dinamitzadors de la 
Cooperativa Estel. 
9 persones (3 dones i 9 homes)

Resultats:
Activitat econòmica: 
La urbanització té una mancança de comerç i activitat 
econòmica molt gran, tot i que part dels assistents 
comenten que resulta poc viable implementar activitats 
econòmiques al barri i que per això no n’hi han. Això 
implica una dependencia total del vehicle privat per a 
comprar i anar a treballar.

Es proposa que des del POUM es faci el possible per 
flexibilitzar els usos admesos,  de manera que si algun 
dia hi ha algú que té interès en obrir algun tipus de 
negoci pugui fer-ho sense problemes, sempre i quan no 
perjudiqui el confort ambiental del veïnat.

AE01. Tot i que segurament respon més aspectes de 
gestió de les activitats econòmiques que de temes 
pròpiament urbanístics, hi ha varies persones que 
traslladen el seu malestar pel soroll dels camions en 
una activitat logística propera. Sembla que durant 

el cap de setmana els deixen engegats i això difulta 
el descans del veïnat.. Proposen que es poden situar 
allunyats de les peces residencials, ja que la superfície de 
l’activitat és molt gran. 

En general no es veu en bon ulls que creixin els 
polígons industrials, sobretot si generen nova 
mobilitat. Es diu que prefereixen els camps i les zones 
verdes. 

Imatge presa durant el taller participatiu del Maset     
Font: Elaboració pròpia.
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Equipaments i zones verdes, i altres activitats 
comunitàries:
A nivell municipal sembla que l’oferta de zones verdes 
és força adequada. Les millores que caldria fer més aviat 
són de caire qualitatiu, equipant-les millor i millorant-ne 
el manteniment. Assenyalen algunes zones verdes per 
a millorar, com la recta del parc del Maset (avinguda 
Masquefa) o l'alzina mil·lenària

Al barri del Maset es proposa habilitar algun espai 
públic per a la gent gran, on es potenciï l’exercici físic a 
l’aire lliure i que sigui accessible des de diferents punts.

EV01. Una part dels assistents comenten que a 
continuació del camp de futbol hi ha unes parcel.
les qualificades de zona verda però que no estan 
urbanitzades com a tal. Actualment doncs, la gent del 
barri no pot gaudir-ne.

A nivell d’equipaments, comenten que al barri no hi 
ha res i que molts dels que hi ha al nucli de Masquefa 
cal pagar per a fer-ne ús. Especialment els esportius i 
la Llar d’infants, cal dir que  aquesta opinió la posen en 
relleu les persones més joves que assisteixen a la sessió.

A nivell estratègic també caldria abordar els serveis a 
la gent gran, donat que cada vegada representen un 
col.lectiu més ampli, amb més necessitats. Les persones 
grans de la sessió destaquen que troben una mancança 
en el servei sanitari, recorden que antigament hi havia 
una consulta setmanalment però que es va eliminar. 

Creuen que el barri està força envellit i els preocupa que 
els serveis sanitari està allunyat i poc accessible per les 
persones grans.

Mobilitat:
Es diu que un problema és la dependència del vehicle 
privat, ja que el barri no està ben connectat amb 
l'entorn i no hi ha servei propers. Això fa que les 
persones grans que viuen soles o estan malaltes no 
tenen la capacitat per conduir i acaben venen el pis i 
se’n van a viure a centre.

Demanen millorar el transport públic, ampliant les 
parades i la freqüència de l'autobús. 

Un dels assistents també proposa millorar la 
urbanització de les connexions amb el centre. Proposa 
algun tipus d'escales mecàniques per salvar el desnivell. 

Habitatge: 
En general opinen que no s’haurien de promocionar 
nous habitatges que ocupin sòl nou, però d’alguna 
manera veuen amb bons ulls si aquest pisos fossin 
transformacions de teixit existent i de tipologies 
diferents, com pisos petits. Creuen que l'ajuntament 
podria incentivar la rehabilitació mitjançant ajudes, 
però que s’hauria de garantir, d’alguna manera (tipus 
borsa de llogaters…), que aquell pis fos destinat a gent 
del poble, joves, gent gran, etc… En definitiva, no volen 
un Masquefa com un Martorell, volen viure com ara, 
no volen créixer, però veuen amb bons ull que sigui la 

transformació de peces.

Hi ha un problema de seguretat, hi ha cases buides 
i tenen por perquè hi ha gent que ha vingut a ocupar, 
producció de drogues, i que acaben generant conflictes 
amb la resta. Aquest és un dels principals motius que 
provoca una certa por a créixer.

Territori i SNU
Es parla de la importància dels corredors biològics i de 
la necessitat que el POUM els preservi.

En general les persones senyalen un fort malestar amb 
l’abocador i les seves olors, opinen que caldria fer 
alguna cosa. 

Hi ha certa discussió amb la mobilitat que genera el 
camí del Maset, en general no volen que hi hagi més 
mobilitat, i una persona opina que el camí creua un 
corredor ecològic i que és un pas de fauna important, 
que caldria fer actuacions per a garantir el seu pas, i 
evitar fomentar el pas de vehicles per aquest camí. 

Patrimoni:
Els elements que es destaquen són;

Roure centenari entre el Maset i Can Quim. Comenten 
que es troba en una finca privada, però que el propietari 
n’és conscient. 
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Altres:
En general els assistents a la trobada han comentat en 
diverses ocasions que tenen la sensació que el seu barri 
es troba una mica abandonat en relació a altres zones 
de Masquefa.

Aquest tema afecta a diversos temes de manera 
transversal.

Els assistents també comenten que troben a faltar altres 
perfils a la sessió. Comenten que caldria reforçar les 
convocatòries per altres canals si realment es vol arribar 
a tothom.

A01. Una de les persones assistents comenta que té dues 
parcel.les en SNU i que per les seves característiques 
tenen interès en que passin a ser urbanes. 
Concretament són les finques 12 i 14 del c/ València. Ens 
deixa el seu contacte per si se li pot facilitar informació 
al respecte.

 RECULL DE PROPOSTES GRÀFIQUES:
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2.3.4 Taller de propostes a La Beguda Alta

• Online,  03/03/2022

• Durada: 90 minuts 

• Assistents: 
Alba Domínguez Ferrer i Konstantina Chrysostomou 
, persones dinamitzadores de la Cooperativa *estel. 
18 persones (9 dones i 9 homes)

Resultats
Activitat econòmica: 
Les persones assistents comenten que troben a faltar 
lloc per a pernoctar, algunes propostes que sorgeixen 
són: un alberg, hotel, hostal.

Diverses persones, concretament la gent gran, comenten 
que troben a faltar tots els serveis que disposaven 
abans, com correus, serveis mèdics, caixer.

Equipaments i zones verdes, i altres activitats 
comunitàries:
Es comenta que falten un seguit d'equipaments i 
serveis com: un casal d'avis a La Beguda, habitatges 
protegits per a joves i gent gran, una residència 
d'avis i una pista esportiva. Pel que fa a equipaments 
destinats a la salut, comenten la reobertura del CAP 
(E01)

A nivell general, es comenta que els espais públics estan 

mal conservats, concretament els parcs infantils de La 
Beguda Alta, i afegeixen que a més a més són petits. 
Es proposa destinar algun espai pròxim a l'escola per 
a posar un nou parc infantil o zona d'esbarjo. Una 
altra proposta que també s'anota és l'obertura del patí 
de l'escola perquè la canalla pugui jugar en una pista. 

També troben que hi ha una certa mancança d'espais 
públics i activitats destinades a la gent gran, a tall 
d'exemple, se suggereix una pista de petanca. Algunes 
persones comenten que els gossos generen algun 
conflicte i que es podria fer un espai per als animals, 
com un pipcan amb zona de joc per als gossos.

Imatge presa durant el taller participatiu de La Beguda Alta     
Font: Elaboració pròpia.
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Algunes persones anoten que hi ha una certa mancança 
de places, una proposta que es repeteix a diverses taules 
és la transformació de la plaça de l'església com a 
zona d'estada, es comenta que actualment és una zona 
d'aparcament destinada als vehicles privats.(E02). En 
aquest sentit, en una taula també sorgeixen un parell 
de propostes per a ordenar i transformar dos espais 
públics, concretament el carrer de l'Era i el carrer de 
l'Escola.

Finalment, s'assenyalen algunes edificacions que 
actualment estan buides i que consideren que es 
podrien utilitzar per millorar la xarxa d'equipaments 
i serveis actuals. Com: l'escola bressol que es podria 
reaprofitar com a local per a tallers (E03), o el local 
de la mancomunitat i antic ambulatori (E04). També 
es detecta la manca d'espai que pugui servir de 
magatzem d'entitats o col·lectius, es comenta que es 
fan servir diversos materials per a organitzar les activitats 
i festes (cavalcada de reis, remolc dels gegants, etc.) 
i que depenen de l'administració, es comenta que si 
disposessin de l'espai es podria autogestionar.

Mobilitat:
Les persones grans que assisteixen a la sessió, opinen 
que el transport públic és insuficient, a causa dels 
horaris, la freqüència, la mala comunicació, etc. 
(sempre va buit), això fa que les persones es moguin, 
majoritàriament, amb cotxe. Caldria millorar el ferrocarril 
i el bus per al poble, així com la connexió per als 
vianants.

Comenten que hi ha discontinuïtats a la xarxa 
viària, tant pels itineraris fins a Masquefa com 
pels recorreguts de La Beguda, perquè hi ha molts 
obstacles i això no facilita els diversos tipus de 
mobilitat per als vianants. Algunes persones opinen 
que caldria prioritzar a les persones i no als vehicles 
prenent mesures com: reduir el tràfic rodat, ampliació 
de voreres, fer més espais per als vianants... Alguna 
persona es queixa de què hi ha carrers (com el carrer 
major) que els vehicles circulen a molta velocitat. També 
es creu que falta un treball municipal en l'àmbit de 
mobilitat, es proposa que es faci un pla per fer front 
aquesta problemàtica.

Una proposta que sorgeix per a millorar la connectivitat 
és el C/ Major-de la font- Carrera B-224z (M01), les 
assistents anoten que hi ha una presència de vehicles 
rodats que circulen a alta velocitat, també comenten que 
hi ha manca d'accessibilitat per als vianants i que és poc 
agradable perquè manca vegetació arbrada, creuen que 
hauria de ser un carrer i no una carretera.

Un àmbit que caldria millorar és la zona del Pla dels 
ocells (M02) es comenta que l'aparcament de terra es 
podria ordenar i que a l'antic consultori es podria fer 
una plaça.

Pel que fa a l'aparcament comenten que manquen 
zones, que les que hi ha actualment s'han quedat 
petites. En aquest sentit, hi ha cert debat amb la 
plaça de la Beguda, algunes persones comenten que 

manquen places d'aparcament i d'altres que s'hauria 
d'urbanitzar i reduir la presència dels vehicles i 
traslladar les places d'aparcament a altres zones.

També anoten certa preocupació per a la urbanització 
del carrer de l'om, es comenta que quan s'executi es 
dissenyi i es planifiqui correctament.

Un punt que es detecta com a conflictiu, a nivell de 
mobilitat, és l'entorn de l'escola, es comenta que hi ha 
certa problemàtica a les entrades i sortides de l'escola 
amb el trànsit i les zones d'aparcament, que caldria 
reorganitzar la mobilitat de la zona.

Habitatge: 
Totes les persones apunten que hi ha una manca 
d'habitatge, tant de lloguer com de compra. Així com 
d'HPO. També anoten que hi ha certa presència de cases 
que estan buides i que això pot ser una oportunitat.

El creixement del poble es veu amb bons ulls quan 
sigui per rehabilitar i per millorar l'oferta actual, 
encara que remarquen que cal conservar la identitat del 
poble.

Territori i SNU
Totes les persones assistents valoren positivament 
l'entorn de la Beguda Alta, i a les totes taules es 
comenta que caldria potenciar els espais naturals 
existents que han quedat malmesos. Alguns exemples 
són: Font dels oms, Font de la Mina, Bosc del parany , 
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Bosc de Can Simon.

En resum, es valora amb potencial tots els bosquets 
que envolten el poble perquè actualment tenen una 
falta de manteniment, es comenta que si tinguessin el 
manteniment correcte serien espais agradables per a anar 
a passejar, ara deixats i utilitzat com a pipi-can.

En aquest sentit, les persones participants apunten que, 
a banda de l'entorn natural, també caldria potenciar els 
horts actuals, que van quedant abandonats a mesura 
que la gent que els treballa es va fent gran. Comenten 
que hi ha persones que estarien interessades a cultivar la 
terra, però que manca algun tipus de gestió. També es 
comenta que caldria arreglar la font de la zona. (T01)

Per a millorar les connexions amb l'entorn de La Beguda 
Alta es proposen un parell d'actuacions: la primera és 
millorar la connexió i reduir el trànsit i la velocitat 
del camí del cementiri (passant per l'estació), per tal de 
potenciar l'ús de vianants i bicicletes (T02), i la segona 
és fer un camí nou per a vianants que connecti la 
Beguda Alta amb la Beguda Baixa.

Patrimoni:
Com a element que identifica al barri, tots els grups 
anoten Can Simon, es comenta que es troba amb 
molt mal estat (coberta enderrocada) però que és una 
oportunitat, per encabir-hi diversitat d'usos (local 
social, d'avis, una petita biblioteca, etc) i que podria ser 
un pol d'atracció per al poble.

Altres elements que destaquen com a identitaris i que 
caldria conservar són: els oms (T01), la font de la 
mina (P01) i la Masia Bach, encara que es reconeix que 
aquesta última no pertany al mateix municipi, però que 
les persones se senten identificades.

Altres:
Una problemàtica que apareix a dues taules és la millora 
el clavegueram, es comenta que hi ha una depuradora 
química que fa certa olor (D01).

Un aspecte general que remarquen diversos grups és 
que el POUM tingui en compte el territori real, no 
només els límits administratius, sobretot pel que fa 
al creixement urbà. Posen com a exemple la part de 
Sant Esteve, que ha trinxat el territori i hi ha tota una 
urbanització sense edificació.

RECULL DE PROPOSTES GRÀFIQUES:
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  3. Conclusions finals
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El procés de tractament d’informació recollida per tal 
d’arribar a definir quins són els resultats del procés ha 
sigut complex. Els canals utilitzats per a recollir les 
opinions de les persones participants han sigut diversos i 
en diferents formats, de manera que en aquest capítol es 
presenten les dades ja filtrades, unificant les aportacions 
en un sol llistat.

En l’apartat anterior (capítol 2) es poden observar els 
buidatges parcials de cadascun d’ells, de manera que 
queda reflectit en quin moment s’ha dit cada cosa, i en 
quin context.

Així doncs, un cop valorats tots ells, s’han definit els 
punts en comú per tal de filar un discurs col·lectiu, capaç 
de reflectir aquells punts on hi ha consens o aquells en 
que no n’hi ha.

Així mateix, els resultats del procés s’han estructurat 
entorn dels sis eixos a partir dels s’ha organitzat el 
procés (habitatge, espais lliures i equipaments, activitats 
econòmiques, territori i paisatge, mobilitat i patrimoni) 
més un setè, que recull aquells aspectes transversals 
que difícilment encaixen en aquests grups o bé perquè 
afecten a més d’un eix simultàniament. En alguns casos 
també s’han destacat aspectes relacionats amb Masquefa 
però que per les seves característiques poden no tenir 
a veure, de manera directa, amb temes urbanístics. 
Tanmateix, creiem que resulta interessant tenir-los en 
compte i mirar d’integrar-los, en la mesura que sigui 
possible.

Finalment, cal dir que a mode de resum s’ha elaborat 
un quadre sintètic amb totes les propostes resumides, 
classificades segons l’eix on s’inclouen i el grau de 
consens que generen. A més, s’ha fet un esforç per 
detectar les relacions que s’estableixen entre elles, 
entenent que alhora de desenvolupar-les pot ser útil 
establir aquests vincles i permetre que es retro-alimentin 
entre elles.

Imatge de la preparació de les taules de treball dels tallers participatius     
Font: Elaboració pròpia.
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3.1 Estratègies transversals

Donar resposta als reptes tecnològics i 
integrar-los en el POUM
Un dels objectius del POUM que també s’ha apuntat 
durant el procés és el d'establir els mecanismes 
per tal d’aprofitar les noves eines tecnològiques 
que tenim pel benestar i el desenvolupament de 
Masquefa. Algunes de les propostes no encaixen 
directament en el contingut d’un POUM, però poden 
ser eines complementàries que poden tenir-se en 
compte des de l’Ajuntament.

Donar resposta a les necessitats del col.
lectiu jove
En nombroses ocasions s’ha parlat del jovent de 
Masquefa com un dels col.lectius a qui hauríen 
d’anar dirigides una part important de les estratègies 
del POUM. Es tracta d’un aspecte que afecta 
principalment a l’oci i els serveis i a l’accés a 
l’habitatge, però que també influeix en molts dels 
altres eixos.

Val a dir que tot i que s’ha parlat molt de la gent 
jove durant les diverses accions participatives, 
la seva participació de manera directa ha sigut 
força baixa, fet que caldrà tenir present durant el 
desenvolupament i la implantació de les estratègies 
de millora.

Donar resposta a les necessitats de la 
gent gran
Segons les percepcions recollides durant el 
procés participatiu s’està produint a Masquefa 
un envelliment progressiu de la població que 
no es correspon amb l’oferta de serveis existent. 
Aquest punt es desenvolupa també en molts dels 
eixos que hi ha continuació (habitatge, mobilitat, 
equipaments…), però en tot cas, el POUM hauria 
de tenir entre els seus objectius el fet de donar una 
resposta urbanística a aquesta realitat.

Mitigar els efectes de ciutat dormitori
Un aspecte força comentat per les persones 
participants del procés és el risc que Masquefa 
esdevingui ciutat dormitori, fet que d’alguna manera  
ja passa actualment. Això té implicacions en molts 
aspectes com l’activitat econòmica i l’accés al món 
laboral, l’habitatge o les connexions territorials, entre 
d’altres.

A nivell urbanístic s’apunten estratègies com apostar 
per la mixticitat d’usos o l’increment de l’oferta d’oci 
i serveis adreçats a la població resident. Tanmateix, 
també caldria establir mecanismes per incrementar el 
sentiment de pertinença i posar en valor la identitat 
col.lectiva del conjunt de la ciutadania, però 
especialment de les generacions joves.

Promoure un desenvolupament qualitatiu 
enlloc de quantitatiu
Al llarg del procés participatiu s’ha detectat una 
voluntat majoritària que el POUM plantegi una 
millora qualitativa del teixit urbà existent enlloc 
de preveure grans creixements. En aquest sentit cal 
analitzar bé la demografia actual i la previsió que 
se’n faci, i buscar l’equilibri a tots els nivells (zones 
verdes, serveis, equipaments…).

Millorar la cohesió territorial dels 
diferents barris de Masquefa
Una de les prioritats que comparteixen la major part 
de les persones que han participat és la de millorar 
la cohesió entre els diferents barris entre ells i amb 
el centre urbà. Es tracta d’un aspecte que afecte 
a diversos dels temes treballats simultàniament 
(mobilitat, accés als serveis, comerç…)

Tal i com es pot observar més endavant en molts 
casos es proposa una important millora de les 
connexions actuals, però en d’altres casos també 
s’obta per implantar serveis a les urbanitzacions 
mateixes, sempre que sigui viable.
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3.2 Habitatge

incrementaria l’oferta d’habitatge. En aquesta línia, 
però, es parla d’establir eines de seguiment per tal 
que les persones usuàries d’aquests edificis formessin 
part dels col.lectius que més ho necesiten.

-Diversificar la tipologia d’habitatges disponibles
A banda de l’escassetat d’habitatges disponibles, 
en molts casos les característiques dels habitatges 
no responen a les necessitats que hi ha. En aquest 
sentit, es posa l’exemple de gent gran que viu en 
una vivenda unifamiliar a una de les urbanitzacions, 
però que necessitaria d’un pis més petit a una zona 
més cèntrica.

Un altre situació habitual és la de la gent jove, que 
necessita pisos petits i econòmics ben connectats, 
però que no en troba fàcilment i en molts casos es 
veuen obligats a marxar.

-Promoure llars assequibles per a persones joves
Moltes persones joves opten formar-se i migrar 
cap a altres zones, ja sigui per la dificultat en la 
mobilitat o per la falta de serveis, però sobretot, 
per la dificultat d’accés a l’habitatge. Un punt 
clau per minimitzar la despoblació de les joves és 
preveure mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, 
algunes propostes que apareixen són una borsa de 
pisos assequibles per a joves o ajudes econòmiques 
orientades a aquest col.lectiu.

Buscar un encaix a l’increment de població dels 
darrers anys
Durant el procés alguns de les persones han 
manifestat que aquests últims anys tenen la 
percepció que s’estan produint dinàmiques de 
moltes famílies que marxen de grans ciutats com 
Barcelona i busquen pobles com Masquefa on instal.
lar-se. Cal que el POUM contempli aquest fet, per 
pensar de quina manera s’integren aquestes persones 
nouvingudes i es preveuen possibles efectes negatius 
per als residents com la gentrificació. En aquest 
sentit també es detecta una certa tendència de 
convertir segones residències en primeres.

Temes d’abast municipal
 
Incrementar la oferta d’habitatge, tant de compra 
com de lloguer
Aquesta ha sigut una de les demandes més repetides 
al llarg de les accions participatives, ja que la 
percepció és que hi ha una disponibilitat molt baixa 
d’habitatges i que els preus són molt elevats.

Això afecta especialment a col.lectius amb un 
poder adquisitiu més baix (joves, gent gran…). A 
continuació es recullen algunes de les propostes que 
s’han recollit:

-Incrementar l’oferta d’habitatge social. 
Per poder millorar aquest aspecte des de 
l’administració, es proposa apostar decididament per 
la creació d’un parc públic d’habitatge significatiu, 
que pugui mitigar els efectes negatius de la situació 
actual. És un tema que, especialment a l’enquesta, 
s’ha reflectit com una gran demanda i preocupació.

-Promoure la creació de cooperatives d’habitatge 
en règim de cessió d’ús.
Aquest fet podria anar adreçat, entre d’altres, a gent 
gran o a gent jove.

-Dinamitzar el parc privat  habitatge a través 
d’una línia d’ajudes a la rehabilitació
Una estratègia com aquesta aconseguiria renovar 
i millorar alguns dels edificis existents, alhora que 
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Nucli urbà
Promoure la rehabilitació d’edificis en mal estat
S’apunta que al centre urbà hi ha força habitatges en 
mal estat, alguns dels quals estan abandonats. Seria 
interessant que el POUM pogués fer-hi alguna cosa, 
ja que serviria per millorar la oferta d’habitatge, per 
posar en valor el patrimoni arquitectònic del poble i 
per donar feina a empreses o persones vinculades al 
col.lectiu de la construcció.

Can Parellada
Definir estratègies de gestió per les edificacions 
en situació de volum disconforme o de fora 
d'ordenació
Durant els tallers es proposa estudiar una definició 
normativa que permeti que els propietaris puguin fer 
ampliacions adeqüant-se a la normativa actual,  però 
donant una certa flexibilitat pel què fa als volums ja 
edificats.

El Maset
Gestionar les cases buides 
Malgrat és un tema que també afecta a la resta 
d’urbanitzacions, la població del Maset parla d’un  
problema de seguretat amb l’ocupació de cases 
buides. Segons diuen això genera problemes de 
seguretat i convivència, degut a les activitats que en 
alguns casos es duen a terme.
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3.3 Espais lliures i equipaments

Un exemple d’això és el Casal Jove, que tanca massa 
d’hora, provocant que els joves hagin d’estar pel 
carrer amb els problemes que això pot comportar.

Crear un espai per a cicles formatius
Millorar l’equipament de les zones verdes
En general hi ha força consens en determinar que 
les zones verdes, a nivell quantitatiu, estan força 
bé. Tanmateix, es creu que caldria millorar-ne el 
grau d’urbanització per tal que les persones puguin 
gaudir-ne plenament. Alguns dels col.lectius que 
tenen més necessitats en aquest sentit són el jovent 
del poble.

Millorar la gestió i manteniment dels espais verds
Hi ha una opinió força extesa en la línia que el 
manteniment de les places i parcs de Masquefa 
és força dolenta. En molts casos això es deu a un 
problema de civisme, de manera que per tal de 
millorar això s’haurien de buscar estratègies a cavall 
de l’Urbanisme o l’arquitectura, i la pedagogia 
urbana o la conscienciació de la ciutadania.

Garantir l'accessibilitat i proximitat dels 
equipaments en totes les zones del municipi
Hi ha zones de Masquefa, especialment les 
urbanitzacions,  que no disposen de cap tipus 
d'equipament pròxim i es comenta que alguns són 

de pagament fent que només que en puguin fer ús 
les persones amb més recursos econòmics.

Si bé és cert que degut a la baixa densitat que tenen 
és difícil implantar tots els equipaments que poden 
necessitar els residents, caldria definir estratègies 
per facilitar les connexions amb els que es troben al 
nucli urbà.

Temes d’abast municipal
 
Millorar la xarxa d’equipaments adreçats a la gent 
gran
En general es valora força bé la xarxa d’equipaments 
municipal, si bé és cert que en alguns aspectes 
es detecten alguns mancances. Principalment es 
parla de tot allò que fa referència a la gent gran. 
Actualment l’oferta de serveis ja és força reduïda, 
però la tendència indica que s’està envellint la 
població i que la problemàtica pot augmentar en el 
futur.

Flexibilitzar els usos i la gestió dels equipaments 
actuals
Malgrat en molts casos no es demana la creació 
de nous equipaments hi ha diverses persones que 
opinen que els usos dels equipaments actuals 
podrien flexibilitzar-se, per adaptar-se a les 
necessitats de la població. Un dels problemes que es 
detecten són els horaris, especialment per activitats 
adreçades a la població jove.

Millorar l’oferta d’oci adreçada a la població jove
Aquesta proposta no afecta únicament als 
equipaments públics ja que depèn en gran part 
de la iniciativa privada. En tot cas, i seguint en la 
línia del punt anterior es podria contemplar des de 
l’Ajuntament, i buscar manera que els equipaments 
públics complissin en part aquesta funció.
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Nucli urbà
Posar en valor la fábrica de cartró com a espai de 
referència
Es tracta d’un edifici situat en un àmbit molt cèntric 
i amb un enorme potencial. S’apunta la necessitat 
d’adaptar-ho a necessitats futures. Es parla de la 
possibilitat de crear un “hotel d’entitats” o similar, 
que es pugui vincular, entre d’altres, al moviment 
cultural del poble.

Can Parellada
Habilitar algun espai públic per a la gent gran, 
Caldria que fos un espai on es potenciï l’exercici físic 
a l’aire lliure.

El Maset
Habilitar algun espai públic per a la gent gran, 
Caldria que fos un espai on es potenciï l’exercici físic 
a l’aire lliure

Millora de les zones verdes del barri.
Assenyalen algunes zones verdes per a millorar, com 
la recta del parc del Maset (avinguda Masquefa) o 
l'alzina mil·lenària

La Beguda Alta
Millorar l’oferta d’equipaments i serveis
Es comenta que falten un seguit d'equipaments i 
serveis com: un casal d'avis a La Beguda, habitatges 
protegits per a joves i gent gran, una residència 
d'avis i una pista esportiva. Pel que fa a equipaments 
destinats a la salut, comenten la reobertura del CAP. 

A més, es senyalen algunes edificacions que 
actualment estan buides i que considera que es 
poden utilitzar per millorar la xarxa d'equipaments 
i serveis actuals. Com: l'escola bressol que es podria 
reaprofitar com a local per a tallers, o el local de la 
mancomunitat i antic ambulatori. També es detecta 
la manca d'espai que pugui servir de magatzem 
d'entitats o col·lectius

Millorar l’oferta de zones verdes
Es proposa destinar algun espai pròxim a l'escola per 
a posar un nou parc infantil o zona d'esbarjo. 

Una altra proposta que també s'anota és l'obertura 
del patí de l'escola perquè la canalla pugui jugar en 
una pista. 

També troben que hi ha una certa mancança d'espais 
públics i activitats destinades a la gent gran, a tall 
d'exemple, se suggereix una pista de petanca. 

Algunes persones comenten que els gossos generen 
algun conflicte i que es podria fer un espai per als 
animals, com un pipcan amb zona de joc per als 
gossos.

També es proposa la  transformació de la plaça de 
l'església com a zona d'estada, es comenta que 
actualment és una zona d'aparcament destinada als 
vehicles privats
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3.4 Activitat econòmica

on l'ocupació és força elevada. Si el POUM fa 
viable aquesta opció,  permetria implantar un tipus 
d’indústria petita, poc agressiva amb l’entorn i capaç 
de generar llocs de feina de qualitat. 

Promoure l’oferta turística del poble
En general hi ha un grau d’acord força elevat 
en  ampliar l’activitat econòmica a través d’events 
esporàdics i l’oferta turística del municipi. També es 
proposa potenciar les activitats vinculades al territori 
com l’enoturisme o les rutes de senderisme aprofitant 
l’entorn i les vistes de Masquefa. El turisme rural 
es veu com una oportunitat, ja que és una activitat 
econòmica relacionada amb l'entorn, i es considera 
que el de Masquefa és excepcional.

Temes d’abast municipal

Definir el model de sòl industrial i activitat 
econòmica del futur 
En general hi ha un grau d’acord força elevat en el 
fet que cal impulsar el teixit industrial i l’activitat 
econòmica de Masquefa, però que això és possible 
sense generar nous creixements significatius. En 
aquest sentit, l’objectiu és que això reverteixi en el 
benestar del veïnat i ajudi a combatre la tendència 
de Masquefa a convertir-se en ciutat dormitori on 
molta gent ha de marxar a treballar a fora.

Pel que fa a l'activitat econòmica industrial, es 
comenta que es doni prioritat a les empreses de 
Masquefa, a les que respectin els drets de les 
persones treballadores i les que respectin el medi 
ambient,

Algunes de les propostes que s’han recollit són:

Flexibilitzar els usos de les activitats econòmiques
Algunes persones creuen que cal facilitar que 
les empreses vulguin implantar-se a Masquefa. 
Tanmateix, cal definir de quina manera es fa això, 
per evitar molèsties per al veïnat, ja sigui a nivell de 
mobilitat, sorolls…

Habilitar noves tipologies de naus industrials
Es comenta que hi ha demanda de naus d’uns 
300-500 m2. Especialment al polígon de la Pedrosa, 
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Nucli urbà
Millorar l’accés al comerç de les persones amb 
mobilitat reduïda
Encara que el veinat considera que té una bona 
oferta de serveis i de comerç al centre, es detecten 
algunes zones on hi ha certa dificultat en 
l’accessibilitat, sobretot per aquelles persones amb 
mobilitat reduïda, con caldria millorar l'accessibilitat. 
Una de les propostes es que el petit comerç pogués 
repartir per apropar-se a les zones on hi ha més 
dificultat d’accés i una acomulació de població més 
envellida. 

Can Parellada
Millorar l’accés al comerç de les persones que 
habiten a les urbanitzacions (1)
Part del veïnat considera que l’oferta de comerç 
de proximitat és molt reduïda, i que caldria que 
l’ajuntament la potenciés. Una de les propostes que 
es fan és la de crear una app de compra pel petit 
comerç i de Km0.

El Maset
Millorar l’accés al comerç de les persones que 
habiten a les urbanitzacions (2)
La urbanització té una mancança de comerç i 
activitat econòmica molt gran, tot i que part 
dels assistents comenten que resulta poc viable 
implementar activitats econòmiques al barri i que per 
això no n’hi han. Això implica una dependencia total 
del vehicle privat per a comprar i anar a treballar.

Es proposa que des del POUM es faci el possible 
per flexibilitzar els usos admesos,  de manera que si 
algun dia hi ha algú que té interès en obrir algun 
tipus de negoci pugui fer-ho sense problemes, 
sempre i quan no perjudiqui el confort ambiental del 
veïnat.

La Beguda Alta
Millorar l’accés al comerç de les persones que 
habiten a les urbanitzacions (3)
Diverses persones, concretament la gent gran, 
comenten que troben a faltar tots els serveis que 
disposaven abans, com correus, serveis mèdics, 
caixer…

Les persones assistents comenten que troben a faltar 
lloc per a pernoctar, algunes propostes que sorgeixen 
són: un alberg, hotel, hostal.
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3.5 Territori i Paisatge
Temes d’abast municipal

Promoure una xarxa de camins i recorreguts que 
uneixi els diferents àmbits territorials
Aquesta es tracta d’una de les prioritats que segons 
la ciutadania hauria de tenir el POUM. Es tracta 
d’una estratègia que ja s’ha començat a posar en 
pràctica aquests darrers anys, però per la que cal 
seguir apostant. Caldria buscar alternatives per 
tal que el recorregut fos el màxim de pla possible, 
i que no generés problemes amb els usos que té 
actualment el territori.

A més, també cal optar per un tipus d’urbanització 
que faciliti el confort dels usuaris, a més a més de la 
seguretat

Mitigar els efectes negatius de l’abocador
El conjunt de persones assistents a les trobades, 
així com les participants de l’enquesta assenyalen 
la problemàtica amb l’abocador com una de les que 
més preocupen a la ciutadania. Caldria millorar la 
integració amb l’entorn i solucionar la pudor que fa, 
i que molesta a la gent que hi viu a prop.

Millorar el manteniment dels espais lliure 
perimetrals
Tal i com ja s’ha comentat en punts anteriors, 
existeix la percepció que hi ha una falta de 
manteniment a les zones urbanes, però es comenta 

que també a les zones exteriors, com els camins. La 
connexió al entorn natural és fàcil i bona però que 
els camins estan obsolets degut a que estan molt 
utilitzats.

A més a més, es valora el potencial dels bosquets 
que envolten el poble, però es posa de manifest que 
actualment tenen una falta de manteniment. Podrien 
esdevenir espais agradables per a anar a passejar, 
però que ara estan massa deixats i s’utilitzen com a 
pipican informal.

Promoure els usos i activitats de lleure vinculades 
al territori
Cal fer-ho d’una manera respectuosa amb el medi 
ambient i amb les activitats que actualment ja estan 
implantades al sòl no urbanitzable de Masquefa.

Mantenir els corredors biològics
Es parla de la importància que tenen aquests espais 
i de la necessitat que el POUM els preservi  i els 
protegeixi.



63

3. Conclusions finals

Can Parellada
Millora de la urbanització de la riera.
S’apunta la necessitat de millorar l’estat i la 
urbanització de la riera. Per una banda caldria fer 
un manteniment més acurat, tot i que també caldria 
alguna intervenció amb una mirada a mig-llarg 
termini.

La Beguda Alta
Potenciar els horts actuals
Caldria potenciar els horts actuals, que van quedant 
abandonats a mesura que la gent que els treballa 
es va fent gran. Es comenta que hi ha persones que 
estarien interessades a cultivar la terra, però que 
manca algun tipus de gestió.
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3.6 Mobilitat
Temes d’abast municipal

Promoure la mobilitat activa i sostenible
Bona part de les persones assistents estan d’acord 
en que el grau de dependència del vehicle privat 
és massa elevat, especialment per tots aquells que 
viuen a les urbanitzacions. En aquest sentit, i tot i 
que es tracta d’un tema complex que caldria estudiar 
amb detall en cada cas, cal que el POUM aposti per 
millorar la connectivitat tant urbana com territorial 
a través del transport públic o de mitjans actius de 
desplaçament.

Millorar les connexions entre les urbanitzacions i 
el centre urbà
Un dels grans reptes del POUM és el de relligar les 
urbanitzacions amb el centre urbà i entre elles. 
Malgrat és un tema que genera opinions diverses 
entre les persones que participen del procés, sembla 
evident que hi ha certes mancances en aquests 
sentit. 
Es parla de que s’han fet algunes millores en 
aquestes connexions, i que han funcionat prou bé. 
En tot cas, caldria fer-ne més, i aconseguir que a 
més de segures siguin agradables. 

Millorar connexió entre la trama urbana i la B-224
Actualment una de les sortides impedeix la connexió 
direcció Martorell, de manera que es genera una 
sobrecàrrega de trànsit de pas pel polígon industrial.

Millorar la seguretat a la carretera B-224. 
Tot i que s’han fet intervencions en aquest sentit, 
segueix sent una via perillosa, especialment per 
l’elevada quantitat de vehicles pesats que hi circulen.

Millorar la freqüència i l’accessibilitat al transport 
públic
De manera força generalitzada s’apunta que l’oferta 
de transport públic actual és insuficient.

El ferrocarril no s’utilitza per a la mobilitat interna. 
Es comenta que qui fa servir el ferrocarril és gent 
que no te cotxe i que és per anar a Barcelona. 
S’apunta que triga molt de temps i per aquest motiu 
les persones acaben preferint baixar amb el cotxe 

Pel que fa al transport públic es comenta que el 
bus interior té poca freqüència i fa moltes parades. 
Es diu que fan falta més busos llançadores entre 
municipis i entre les urbanitzacions. A més, en 
algunes urbanitzacions, especialment en aquelles 
on la topografia és més accidentada, les parades es 
troben en punts elevats. D’aquesta manera que per a 
moltes persones, especialment les que habitualment 
fan ús d’aquest servei, es fa molt difícil d’arribar-hi.

Nucli urbà
Definir una estratègia d'aparcament vinculada al 
comerç de proximitat
Algunes persones comenten que cal consolidar els 
aparcaments situats al nucli urbà. S’apunta que es 
troben en terrenys cedits, i que en cas que deixin de 
funcionar es complicaria la viabilitat del comerç de 
proximitat del centre urbà.

En tot cas, es tracta d’una estratègia que s’ha de fer 
complementària amb la pacificació del casc urbà, ja 
que això també afavoreix el desenvolupament de la 
vida urbana i quotidiana, i de manera indirecta, al 
petit comerç.

Pacificar, en la mesura òptima, el casc urbà
És força compartida l’opinió que cal pacificar 
el centre urbà, apostant per la mobilitat activa,  
limitant la velocitat a 30km/h i aplicant mesures en 
favor de la seguretat del vianant als creuaments i als 
passos de zebra.

De totes maneres, no tothom ho veu de la mateixa 
manera. Hi ha qui opinia que hauria de ser una 
aposta “radical”, mentre que d’altres creuen que 
caldria fer-ho només en alguns àmbits concrets, ja 
que no hi ha prou oferta comercial com per fer-ho 
de manera generalitzada.
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En aquest sentit, es comenta que a Masquefa la gent 
té tendència a agafar el cotxe per a tot, i que això 
cal tenir-ho present alhora de plantejar aquestes 
estratègies.

Millorar la urbanització dels entorns de les vies de 
tren
Durant el procés es posa sobre la taula el fet que 
el passeig de la via és un lloc fosc i que fa por. 
Hi manca il·luminació i es generen raconets que 
molesten als veïns. Algunes d’aquestes coses ja es 
recullen en l’auditoria de gènere, feta en paral.lel al 
procés participatiu del POUM.

Can Parellada
Millorar els accessos a Can Parellada
Algunes de les persones que han participat del taller 
assenyalen la importància de millorar les connexions 
de l’urbanització amb la resta de la xarxa de viària. 
En aquesta línia, algunes de les mesures són:

Construir una rotonda d’accés a la urbanització,
Per millorar l’actual gestió del trànsit. Actualment hi 
conviuen els vehicles del veïnat amb els camions del 
polígon, i sovint es generen problemes de seguretat.

Construir un nou enllaç a Can Parellada
Es proposa recuperar la proposta de fer una segona 
connexió que enllaci amb la Beguda.

Millorar el nivell d’urbanització general de les 
voreres.
 
Estudiar la implantació d’una nova jerarquia viària 
a Can Parellada
Per millorar la seguretat viària i la connectivitat 
peatonal es proposa millorar la senyalització de l’Av. 
de Can Parellada, definit millor els sentits viaris i 
ampliant les voreres.

Al conjunt de la trama viària del barri, es proposa 
convertir els carrers secundaris amb vials d’un únic 
sentit i amb aparcament a una de les dues bandes 
únicament (amb rotació cada 15 dies). D’aquesta 
manera seria més segur circular pels carrers (evitant 
fer zig-zag) i es guanyaria espai per a circular tant a 
peu com amb cotxe.

La Beguda Alta
Millorar la xarxa viària
Durant el procés de participació es recullen diverses 
propostes de millora de la trama de carrers de La 
Beguda Alta. Les més destacades són:

Millorar la connectivitat és el C/ Major-de la font- 
Carrera B-224z , 
Es posa de manifest que hi ha una presència de 
vehicles rodats que circulen a alta velocitat, també 
comenten que hi ha manca d'accessibilitat per 
als vianants i que és poc agradable perquè manca 

vegetació arbrada, creuen que hauria de ser un carrer 
i no una carretera.

Reurbanitzar l’aparcament de terra del Pla dels 
Ocells
 
Millorar la connexió i reduir el trànsit i la velocitat 
del camí del cementiri (passant per l'estació)
L’objectiu és el de potenciar l'ús de vianants i 
bicicletes

Crear un nou itinerari per a vianants que connecti 
la Beguda Alta amb la Beguda Baixa.
 
Evaluar la necessitat de nous aparcaments a La 
Beguda Alta
Pel que fa a l'aparcament comenten que manquen 
zones, que les que hi ha actualment s'han quedat 
petites. En aquest sentit, hi ha cert debat amb la 
plaça de la Beguda, algunes persones comenten que 
manquen places d'aparcament i d'altres que s'hauria 
d'urbanitzar i reduir la presència dels vehicles i 
traslladar les places d'aparcament a altres zones.

Reorganitzar la mobilitat escolar
Es comenta que hi ha certa problemàtica a les 
entrades i sortides de l'escola amb el trànsit i les 
zones d'aparcament, que caldria reorganitzar la 
mobilitat de la zona.
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3.7 Patrimoni

Els elements patrimonials que s’han destacat a 
cadascun dels tallers realitzats i a l’enquesta es 
recullen al capítol 2

PROPOSTES TEMES LLOC

Promoure un desenvolupament qualitatiu enlloc de quantitatiu

Millorar la cohesió territorial dels diferents barris de Masquefa

Donar resposta als reptes tecnològics i integrar-los en el POUM ntitatiu

Donar resposta a les necessitats del col.lectiu jove

Donar resposta a les necessitats de la gent gran

Mitigar els efectes de ciutat dormitori

Incrementar la oferta d’habitatge, tant de compra com de lloguer

-Incrementar l’oferta d’habitatge social.

-Promoure la creació de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús

-Dinamitzar el parc privat  habitatge a través d’una línia d’ajudes a la rehabilitació

-Diversificar la tipologia d’habitatges disponibles

-Promoure llars assequibles per a persones joves

Buscar un encaix a l’increment de població dels darrers anys

Promoure la rehabilitació d’edificis en mal estat

Definir estratègies de gestió per siutacions de volum disconforme o de fora d’ordenació

Gestionar les cases buides

Millorar la xarxa d’equipaments adreçats a la gent gran

Flexibilitzar els usos i la gestió dels equipaments actuals

Millorar l’oferta d’oci adreçada a la població jove

Crear un espai per a cicles formatius

Millorar l’equipament de les zones verdes
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3.8 Quadre resum de les propostes
PROPOSTES TEMES LLOC

Promoure un desenvolupament qualitatiu enlloc de quantitatiu

Millorar la cohesió territorial dels diferents barris de Masquefa

Donar resposta als reptes tecnològics i integrar-los en el POUM ntitatiu

Donar resposta a les necessitats del col.lectiu jove

Donar resposta a les necessitats de la gent gran

Mitigar els efectes de ciutat dormitori

Incrementar la oferta d’habitatge, tant de compra com de lloguer

-Incrementar l’oferta d’habitatge social.

-Promoure la creació de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús

-Dinamitzar el parc privat  habitatge a través d’una línia d’ajudes a la rehabilitació

-Diversificar la tipologia d’habitatges disponibles

-Promoure llars assequibles per a persones joves

Buscar un encaix a l’increment de població dels darrers anys

Promoure la rehabilitació d’edificis en mal estat

Definir estratègies de gestió per siutacions de volum disconforme o de fora d’ordenació

Gestionar les cases buides

Millorar la xarxa d’equipaments adreçats a la gent gran

Flexibilitzar els usos i la gestió dels equipaments actuals

Millorar l’oferta d’oci adreçada a la població jove

Crear un espai per a cicles formatius

Millorar l’equipament de les zones verdes
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PROPOSTES TEMES LLOC

Millorar la gestió i manteniment dels espais verds

Garantir l’accessibilitat i proximitat dels equipaments en totes les zones del municipi

Posar en valor la fábrica de cartró com a espai de referència

Habilitar algun espai públic per a la gent gran,

Millora de les zones verdes del barri.

Millorar l’oferta d’equipaments i serveis

Millorar l’oferta de zones verdes  

Definir el model de sòl industrial i activitat econòmica del futur

-Flexibilitzar els usos de les activitats econòmiques

-Habilitar noves tipologies de naus industrials

Promoure l’oferta turística del poble

Millorar l’accés al comerç de les persones amb mobilitat reduïda

Millorar l’accés al comerç de les persones que habiten a les urbanitzacions

Promoure una xarxa de camins i recorreguts que uneixi els diferents àmbits territorials

Mitigar els efectes negatius de l’abocador

Millorar el manteniment dels espais lliure perimetrals

Promoure els usos i activitats de lleure vinculades al territori

Mantenir els corredors biològics

Millora de la urbanització de la riera

Potenciar els horts actuals

Promoure la mobilitat activa i sostenible

PROPOSTES TEMES LLOC

Millorar les connexions entre les urbanitzacions i el centre urbà

Millorar connexió entre la trama urbana i la B-224

Millorar la seguretat a la carretera B-224

Millorar la freqüència i l’accessibilitat al transport públic

Definir una estratègia d’aparcament vinculada al comerç de proximitat

Pacificar, en la mesura òptima, el casc urbà

Millorar la urbanització dels entorns de les vies de tren

Millorar els accessos a Can Parellada

-Construir una rotonda d’accés a la urbanització,

-Construir un nou enllaç a Can Parellada

Millorar el nivell d’urbanització general de les voreres

Estudiar la implantació d’una nova jerarquia viària a Can Parellada

Millorar la xarxa viària

-Millorar la connectivitat és el C/ Major-de la font- Carrera B-224z

-Reurbanitzar l’aparcament de terra del Pla dels Ocells

-Millorar la connexió i reduir el trànsit i la velocitat del camí del cementiri (estació)

-Crear un nou itinerari per a vianants que connecti la Beguda Alta amb la Beguda Baixa

Evaluar la necessitat de nous aparcaments a La Beguda Alta

Reorganitzar la mobilitat escolar
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PROPOSTES TEMES LLOC

Millorar les connexions entre les urbanitzacions i el centre urbà

Millorar connexió entre la trama urbana i la B-224

Millorar la seguretat a la carretera B-224

Millorar la freqüència i l’accessibilitat al transport públic

Definir una estratègia d’aparcament vinculada al comerç de proximitat

Pacificar, en la mesura òptima, el casc urbà

Millorar la urbanització dels entorns de les vies de tren

Millorar els accessos a Can Parellada

-Construir una rotonda d’accés a la urbanització,

-Construir un nou enllaç a Can Parellada

Millorar el nivell d’urbanització general de les voreres

Estudiar la implantació d’una nova jerarquia viària a Can Parellada

Millorar la xarxa viària

-Millorar la connectivitat és el C/ Major-de la font- Carrera B-224z

-Reurbanitzar l’aparcament de terra del Pla dels Ocells

-Millorar la connexió i reduir el trànsit i la velocitat del camí del cementiri (estació)

-Crear un nou itinerari per a vianants que connecti la Beguda Alta amb la Beguda Baixa

Evaluar la necessitat de nous aparcaments a La Beguda Alta

Reorganitzar la mobilitat escolar
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PROPOSTES TEMES LLOC

RESUM
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  4. Comunicació del procés participatiu
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En un procés participatiu d’un POUM la comunicació 
és important per tal d'arribar al conjunt de la 
ciutadania i informar-los de tot allò referent a la 
tramitació urbanística, alhora que reben el material 
necessari per tal d’adquirir uns coneixements que 
faran que la seva implicació sigui més efectiva.

Tot seguit es descriuen els treballs de comunicació 
que han acompanyat al procés de participació. S’han 
utilitzat diversos canals al llarg d’aquests mesos. 
En alguns moments s’han utilitzat els espais web, 
les xarxes socials de l’ajuntament i cartelleria física 
per tal de fer difusió del procés a través de canals 
unidireccionals, però en d’altres moments s’ha 
utilitzat també el telèfon o el correu per tal d’arribar 
a persones i/o col.lectius que en algun moment han 
mostrat interès pel POUM o per d’altres processos 
similars, així com del dia a dia del municipi i dels 
processos de presa de decisions que els afecten.

4.1 Imatge gràfica

Imatge gràfica que ha identificat les accions participatives vinculades al procés participatiu 
Font: Elaboració pròpia.

Primer de tot es va definir una imatge que acompanyés 
la difusió del POUM, es va  i es va fer un apartat 
específic a la web de l'Ajuntament a on es pot localitzar 
tota la informació que s'ha anat generant i seguir el fil 
del projecte.

Pla d’ordenació urbanística municipal

Masquefa participa
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Imatge de l’espai web habilitat per fer el seguiment del POUM   
Font: www.masquefa.cat/poum/ 

4.2 Eines de difusió i amplificació del procés participatiu
Durant les setmanes anteriors a les sessions participatives 
s’han fet cartells que s’han repartit per diferents punts i 
edificis representatius del municipi. Aquesta informació 
s’ha complementat amb la web municipal. 
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TALLER DE PROPOSTES al Maset i Can Quiseró
17 de febrer a les 18,30 al local social de El Maset

Procés participatiu del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, un instrument que ordenarà el creixement del 

municipi i millorarà la seva imatge, els serveis i els equipa-
ments, així com els espais verds, i també fixarà les bases del 

model sostenible del municipi

PRESENTACIÓ PÚBLICA
28 de gener a les 12:00h online 

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

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

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

TALLER DE PROPOSTES a La Beguda Alta
3 de març a les 18,30 al local social de La Beguda

PRESENTACIÓ DE RESULTATS 
dia i hora a definir (informació a la web)

 

Pla d’ordenació urbanística municipal

Masquefa participa

https://masquefa.cat/poum/

Vine i 
�$"0 .�'��

/ 1�@

 

Com participar? �Į.�$)!Ǆ(��$ũ

Cartell informatiu del procés de participació   
Font: Elaboració pròpia 



ANNEX 1: Programa de Participació Ciutadana (PPC)
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'ğĐƛğƯ͑˯ˬ˱̯ˮˬˬ˲͑ėğ͑˭˴͑ėğ͑eƷşňŵş͑Ƙğş͑ƚƷñş͑ƣͅñƘƛŵǏñ͑ğş͑¦ğĺşñŨğŪƯ͑ėğ͑şñ͑işğň͑ėͅÂƛĎñŪňƣŨğ̢

iͅñƛƯňĐşğ͑ˮ͑ėğş͑¦ğĺşñŨğŪƯ͑ėͅƷƛĎñŪňƣŨğ͑˯ˬ˱̯ˮˬˬ˲͑ñƣƣğŪǖñşñ͑ƚƷğ̣͑ğŪƯƛğ͑ğşƣ͑ƘƛňŪĐňƘňƣ͑ƚƷğ͑łñŪ͑ėğ͑Ƙƛğƣňėňƛ
ş͋ñĐƯƷñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐṇ̃͑łň͑łñ͑ğş͑ėğ͑şñ͑ƘƷĎşňĐňƯñƯ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ğŪ͑ğşƣ͑ƘƛŵĐğėňŨğŪƯƣ͑ėğ
ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ėğ͑ĺğƣƯňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ̢͑0Ū͑şͅñƛƯňĐşğ͑˭˱͑ėğş͑ŨñƯğňǕ͑¦ğĺşñŨğŪƯ͑ǏğňğŨ͑şͅŵĎşňĺñĐňŶ͑ėğ͑şğƣ
ñėŨňŪňƣƯƛñĐňŵŪƣ͑ėğ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑şͅñĐĐĠƣ͑ėğşƣ͑ĐňƷƯñėñŪƣ͑ň͑ĐňƷƯñėñŪğƣ͑ñ͑şñ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ñňǕŊ͑ĐŵŨ͑ėğ
ĹŵŨğŪƯñƛ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƣŵĐňñş͑ğŪ͑şͅğşñĎŵƛñĐňŶ͑ň͑ƯƛñŨňƯñĐňŶ͑ėğşƣ͑ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐ̢

0ş͑'ğĐƛğƯ͑˭̯ˮˬ˭ˬ̣͑ğŪ͑şͅ�ƛƯňĐşğ͑˴̢͑£ƷĎşňĐňƯñƯ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ğŪ͑ğşƣ͑ƘƛŵĐğƣƣŵƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ėğ͑ĺğƣƯňŶ
ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ̣͑ğƣƯñĎşğňǕ͑ğŪƯƛğ͑ñşƯƛğƣ͑Đŵƣğƣ̣͑ƚƷğ͑͂ğƣ͑ĺñƛñŪƯğňǕğŪ͑ň͑ƣ͋łñŪ͑ėğ͑ĹŵŨğŪƯñƛ͑ğşƣ͑ėƛğƯƣ͑ė͋ňŪňĐňñƯňǏṇ̃
ė͋ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ň͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ğŪ͑ğşƣ͑ƘƛŵĐğƣƣŵƣ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ėğ͑ĺğƣƯňŶ̢̓

0Ū͑şͅ�ƛƯňĐşğ͑˱˵͑ėͅñƚƷğƣƯ͑ŨñƯğňǕ͑'ğĐƛğỰ͑ň͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑ğşƣ͑ŵĎŘğĐƯňƷƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƘşñŪƯğĺğŪ͑ñ͑şͅ�ƛƯňĐşğ͑˴̣
ƣͅğƣŨğŪƯñ͑şͅŵĎşňĺñƯŵƛňğƯñƯ͑ėͅňŪĐşŵƷƛğ͑ğş͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑£ñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ ňƷƯñėñŪñ͑ğŪ͑şñ͑ŨğŨƃƛňñ͑ėğƣĐƛňƘƯňǏñ͑ň
ŘƷƣƯňǩĐñƯňǏñ͑ėͅƷŪ͑͑£�Âs̢

�ƛƯňĐşğ͑˱˵̢͑'ŵĐƷŨğŪƯñĐňŶ͑ėğşƣ͑ƘşñŪƣ͑ėͅŵƛėğŪñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ŨƷŪňĐňƘñş

˯̢͑iñ͑ŨğŨƃƛňñ͑ñ͑ƚƷĮ͑ğƣ͑ƛğĹğƛğňǕ͑şͅñƘñƛƯñƯ͑˭̢ñ͑łñ͑ėͅňŪƯğĺƛñƛ̤

ñ̳͑0ş͑ƘƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ƚƷğ͑şͅñŘƷŪƯñŨğŪƯ͑łñĺň͑ñƘşňĐñƯ͑ñş͑şşñƛĺ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ
ĹŵƛŨƷşñĐňŶ͑ň͑ƯƛñŨňƯñĐňŶ͑ėğş͑Ƙşñ͑Ƙğƛ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑şͅğĹğĐƯňǏňƯñƯ͑ėğşƣ͑ėƛğƯƣ͑ƛğĐŵŪğĺƷƯƣ͑Ƙğƛ͑şͅñƛƯňĐşğ͑˴̢
Ď̳͑iñ͑ŘƷƣƯňǩĐñĐňŶ͑ėğ͑şͅŵĎƣğƛǏñŪēñ͑ėğ͑şͅŵĎŘğĐƯňƷ͑ėğş͑ėğƣğŪǏŵşƷƘñŨğŪƯ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐ͑ƣŵƣƯğŪňĎşğ͑ň͑ėğ
şğƣ͑ėňƛğĐƯƛňƷƣ͑Ƙğƛ͑ñş͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐ͑ƚƷğ͑ƣŶŪ͑ŵĎŘğĐƯğ̣͑ƛğƣƘğĐƯňǏñŨğŪỰ͑ėğşƣ͑ñƛƯňĐşğƣ͑˯͑ň͑˵̢
Đ̳͑iğƣ͑ŨğƣƷƛğƣ͑ñėŵƘƯñėğƣ͑Ƙğƛ͑ĹñĐňşňƯñƛ͑şͅñƣƣŵşňŨğŪƯ͑ėͅƷŪñ͑ŨŵĎňşňƯñƯ͑ƣŵƣƯğŪňĎşğ͑ğŪ͑ğş͑ŨƷŪňĐňƘṇ̌
ğŪ͑ĐŵŨƘşňŨğŪƯ͑ėğ͑şͅŵĎşňĺñĐňŶ͑ėğ͑ƘƛğƣƯñĐňŶ͑ėğş͑ƣğƛǏğň͑ėğ͑ƯƛñŪƣƘŵƛƯ͑Đŵş̫şğĐƯňƷ͑ƷƛĎĄ͑ėğ͑ǏňñƯĺğƛƣ͑ň
ǏňñƯĺğƛğƣ̢
ė̳͑iͅňŪĹŵƛŨğ͑ėğ͑ƣŵƣƯğŪňĎňşňƯñƯ͑ğĐŵŪƃŨňĐṇ̃͑ƚƷğ͑łñ͑ėğ͑ĐŵŪƯğŪňƛ͑şñ͑ŘƷƣƯňǩĐñĐňŶ͑ėğ͑şñ͑ƣƷǩĐňĮŪĐňñ͑ň
ñėğƚƷñĐňŶ͑ėğş͑ƣƃş͑ėğƣƯňŪñƯ͑ñ͑Ʒƣŵƣ͑ƘƛŵėƷĐƯňƷƣ̣͑ň͑şñ͑ƘŵŪėğƛñĐňŶ͑ėğ͑şͅňŨƘñĐƯğ͑ėğ͑şğƣ͑ñĐƯƷñĐňŵŪƣ
ƘƛğǏňƣƯğƣ͑ğŪ͑şğƣ͑ǩŪñŪĐğƣ͑ƘƸĎşňƚƷğƣ͑ėğ͑şğƣ͑ñėŨňŪňƣƯƛñĐňŵŪƣ͑ƛğƣƘŵŪƣñĎşğƣ͑ėğ͑şñ͑ňŨƘşñŪƯñĐňŶ͑ň͑ğş
ŨñŪƯğŪňŨğŪƯ͑ėğ͑şğƣ͑ňŪĹƛñğƣƯƛƷĐƯƷƛğƣ͑ň͑ėğ͑şñ͑ňŨƘşñŪƯñĐňŶ͑ň͑ƘƛğƣƯñĐňŶ͑ėğşƣ͑ƣğƛǏğňƣ͑ŪğĐğƣƣñƛňƣ̢

0ş͑'ğĐƛğƯ͑˯ˬ˱̯ˮˬˬ˲̣͑ƛğĐƷşş͑ğŪ͑şͅñƛƯňĐşğ͑˲˵͑ğş͑ƣğĺƽğŪƯ̤

�ƛƯňĐşğ͑˲˵̢͑ ŵŪƯňŪĺƷƯ͑ėğ͑şñ͑ŨğŨƃƛňñ͑ėğş͑Ƙşñ͑ėͅŵƛėğŪñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ŨƷŪňĐňƘñş̢
˲˵̢ˮ͑iñ͑ŨğŨƃƛňñ͑ėğş͑Ƙşñ͑ėͅŵƛėğŪñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ŨƷŪňĐňƘñş͑ƣͅłñ͑ėğ͑ƛğĹğƛňƛ͑ñşƣ͑ƣğĺƽğŪƯƣ
ğǕƯƛğŨƣ̤
Đ̳͑'ğƣĐƛňƘĐňŶ͑ň͑ƛğƣƷşƯñƯ͑ėğş͑ƘƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪṇ̃͑ñŨĎ͑ƛğĹğƛĮŪĐňñ͑ñşƣ͑ñƣƘğĐƯğƣ
ƣğĺƽğŪƯƣ̤

Å



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

˭ƛ̢͑'ğƣĐƛňƘĐňŶ͑ėğ͑şğƣ͑ŨğƣƷƛğƣ͑ñėŵƘƯñėğƣ͑ŵ͑ėğ͑şğƣ͑ñĐƯƷñĐňŵŪƣ͑ƛğñşňƯǡñėğƣ͑ñŨĎ͑şͅŵĎŘğĐƯğ
ėͅňŪĹŵƛŨñƛ͑ň͑ėğ͑ƘƛŵŨŵƷƛğ͑ğş͑ėğĎñƯ̢
ˮŪ̢͑®ŊŪƯğƣň͑ėğ͑şğƣ͑ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ň͑ƛğƣƷşƯñƯƣ͑ėğƛňǏñƯƣ͑ėğ͑şğƣ͑ñş̫şğĺñĐňŵŪƣ͑ň͑ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯƣ͑ƘƛğƣğŪƯñƯƣ
ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƘğƛŊŵėğ͑ėͅňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ̢
˯ƛ̢͑®ŊŪƯğƣň͑ėğ͑şğƣ͑ŨŵėňǩĐñĐňŵŪƣ͑ŵ͑ñƣƘğĐƯğƣ͑ňŪĐŵƛƘŵƛñƯƣ͑ñş͑Ƙşñ͑ñ͑ƘñƛƯňƛ͑ėğ͑şğƣ͑ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ŵ
ƛğƣƷşƯñƯƣ͑ėğş͑ƘƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ̢

0şƣ͑ėƛğƯƣ͑ė͋ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ͑ğƣ͑ƯƛŵĎğŪ͑ƛğĐŵşşňƯƣ͑ñ͑ş͋ñƛƯňĐşğ͑˴͑ėğ͑şñ͑işğň͑ė͋ÂƛĎñŪňƣŨğ͑ň͑ñş͑ĐñƘŊƯŵş͑UU͑ėğş
¦ğĺşñŨğŪƯ͑ė͋ÂƛĎñŪňƣŨğ̢͑®ğĺŵŪƣ͑şñ͑işğň͑ė͋ÂƛĎñŪňƣŨğ͑şñ͑͊ĐňƷƯñėñŪňñ͑ƯĠ͑ėƛğƯ͑ñ͑ĐŵŪƣƷşƯñƛ͑ň͑ƣğƛ͑ňŪĹŵƛŨñėñ
ƣŵĎƛğ͑ğş͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯ͑ėğşƣ͑ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ĺğƣƯňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ ̢̓

'͋ñĐŵƛė͑ñŨĎ͑ş͋ñƛƯňĐşğ͑˭˳̣͑£ƷĎşňĐňƯñƯ͑ėğşƣ͑ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ̣͑ėğş͑¦ğĺşñŨğŪƯ͑˯ˬ˱̯ˮˬˬ˲̣͑ğşƣ
ĐňƷƯñėñŪƣ͑ƯğŪğŪ͑ėƛğƯ͑ñ͑ñĐĐğėňƛ͑ñ͑şñ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ėğ͑şñ͑ƚƷñş͑ėňƣƘŵƣňŪ͑şğƣ͑ñėŨňŪňƣƯƛñĐňŵŪƣ
ƘƸĎşňƚƷğƣ̣͑ňŪĐşŵğŪƯ͑ƯŵƯñ͑şñ͑ėŵĐƷŨğŪƯñĐňŶ͑ƛğĹğƛňėñ͑ñşƣ͑ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ĺğƣƯňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ͑ň
ñş͑ƛĮĺňŨ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐ͑ėğş͑ƣƃş̣͑ň͑ñ͑şğƣ͑ñĐƯňǏňƯñƯƣ͑ň͑şňŨňƯñĐňŵŪƣ͑ƚƷğ͑ƘƷĺƷňŪ͑ñĹğĐƯñƛ̸şŵ̢͑uŵ͑ŪŵŨĠƣ͑ƯğŪğŪ͑ğş͑ėƛğƯ
ėğ͑şşğĺňƛ͑ñƚƷğƣƯƣ͑ėŵĐƷŨğŪƯƣ͑ƣňŪŶ͑ƚƷğ͑ƯñŨĎĠ͑ƘŵėğŪ͑ƣŵş̫şňĐňƯñƛ͑ƷŪñ͑ĐƃƘňñ͑ñ͑ş͋ñŘƷŪƯñŨğŪƯ͑ĐŵƛƛğƣƘŵŪğŪƯ͑ŵ
ñş͑¦ğĺňƣƯƛğ͑ÂƛĎñŪŊƣƯňĐ͑ėğ͑ ñƯñşƷŪǖñ̢

0şƣ͑ėƛğƯƣ͑ň͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ğŪ͑ŨñƯĮƛňñ͑ė͋ƷƛĎñŪňƣŨğ͑ğƣ͑ƯƛŵĎğŪ͑ƛğĐŵşşňƯƣ͑ñş͑ĐñƘŊƯŵş
UUỤ͑'ƛğƯ͑ñ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪṇ̃͑ėğş͑¦ğĺşñŨğŪƯ͑ėͅƷƛĎñŪňƣŨğ̢͑iͅ�ƛƯňĐşğ͑ˮ˭͑ñƣƣğŪǖñşñ͑ƚƷğ͑͂iğƣ
ñėŨňŪňƣƯƛñĐňŵŪƣ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňƚƷğƣ͑łñŪ͑ėğ͑ĹŵŨğŪƯñƛ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğşƣ͑ĐňƷƯñėñŪƣ͑ň͑ėğ͑şğƣ͑ĐňƷƯñėñŪğƣ͑ğŪ͑şñ
ƯƛñŨňƯñĐňŶ͑ėğşƣ͑ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ň͑ĺğƣƯňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐƣ͑ṇ̌͑ğŪ͑ƯŵƯ͑Đñƣ̣͑łñŪ͑ƣŵƯŨğƯƛğ͑ñƚƷğƣƯƣ
ňŪƣƯƛƷŨğŪƯƣ͑ñşƣ͑ƯƛĄŨňƯƣ͑ė͋ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ͑ƘƛğǏňƣƯŵƣ͑ğŪ͑şñ͑işğň͑ė͋ƷƛĎñŪňƣŨğ͑ň͑ğŪ͑ñƚƷğƣƯ͑¦ğĺşñŨğŪƯ̢̓

£ğƛ͑ñşƯƛñ͑ĎñŪėṇ̃͑şͅ�ƛƯňĐşğ͑ˮˮ͑ƛğĐƷşş͑ƚƷğ͑̓ğş͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑£ñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ ňƷƯñėñŪñ͑ğǕƘƛğƣƣñ͑şğƣ͑ŨğƣƷƛğƣ͑ň
ñĐƯƷñĐňŵŪƣ͑ƘƛğǏňƣƯğƣ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĹñĐňşňƯñƛ͑ƯñŪƯ͑şñ͑ėňǏƷşĺñĐňŶ͑ň͑şñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŶ͑ėğşƣ͑ŵĎŘğĐƯňƷƣ͑ň͑ėğş͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯ
ėğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ͑ėğ͑ƘşñŪğŘñŨğŪỰ͑ĐŵŨ͑şñ͑ĹŵƛŨƷşñĐňŶ͑ė͋ñş̬şğĺñĐňŵŪƣ̣͑ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯƣ͑ŵ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ñşƯğƛŪñƯňǏğƣ
ğŪ͑ğş͑ŨñƛĐ͑ėğş͑ƯƛĄŨňƯ͑ė͋ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ̓͑ň͑ğƣƘğĐňǩĐñ͑şğƣ͑Ĺñƣğƣ͑ň͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯƣ͑ñşƣ͑ƚƷğ͑Ĺñ͑ƛğĹğƛĮŪĐňñ̢

£ğƛ͑ƸşƯňỤ̃͑şͅ�ƛƯňĐşğ͑˭ˬ˱͑ğƣƯñĎşğňǕ͑şͅŵĎşňĺñƯŵƛňğƯñƯ͑ėͅñƘƛŵǏñƛ͑ğş͑ƘƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑͑ĐňƷƯñėñŪṇ̃͑ğŪ͑ğş
Đñƣ͑ėğ͑şñ͑ĹŵƛŨƷşñĐňŶ͑͑ŵ͑ƛğǏňƣňŶ͑ėğş͑£�Âs̢
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˯̢͑�ĎŘğĐƯňƷƣ

˯̢˭͑�ĎŘğĐƯňƷƣ͑ĺğŪğƛñşƣ

'ğƣğŪǏŵşƷƘñƛ͑͑ƷŪ͑ƯƛğĎñşş͑ė͋ňŨƘşňĐñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ğŪ͑ğş͑ŨñƛĐ͑ėğ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âṣ͑ň͑Ĺğƛ͑ƚƷğ͑ñƚƷğƣƯ
ƣňĺƷň͑ƷŪ͑ƘƛŵĐĠƣ͑ĐŵŨƘñƛƯňƯ͑ğŪƯƛğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňṇ̃͑şͅñėŨňŪňƣƯƛñĐňŶ͑ň͑ğşƣ͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ƛğėñĐƯŵƛƣ̢

˯̢ˮ͑�ĎŘğĐƯňƷƣ͑ğƣƘğĐŊǩĐƣ

̸»ƛñŪƣƘñƛĮŪĐňñ̤͑ňŪĐŵƛƘŵƛñƛ͑ñ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ėğƣ͑ėğ͑ş͋ňŪňĐň͑ėğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ̣͑ňėğŪƯňǩĐñƛ͑ğşƣ͑ñĺğŪƯƣ͑ĐşñƷ̣͑ň
ğƣƯñĎşňƛ̸łň͑Ǐňğƣ͑ėňƛğĐƯğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ̢

̸ ŵŵƘğƛñĐňŶ͑ğƣƯƛğƯñ͑ñŨĎ͑ğşƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑ñĺğŪƯƣ̤͑ğƣƯñĎşňƛ͑ƷŪñ͑ƛğşñĐňŶ͑ğǩĐñē͑ėğ͑Đŵş̫şñĎŵƛñĐňŶ͑ň͑ĐŵŵƛėňŪñĐňŶ
ğŪƯƛğ͑ğşƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑͑ñĺğŪƯƣ͑ňŨƘşňĐñƯƣ̢͑UĺƷñşŨğŪỰ͑şñ͑Đŵş̫şñĎŵƛñĐňŶ͑ñŨĎ͑ş͋ñėŨňŪňƣƯƛñĐňŶ͑şŵĐñş͑ň͑ñşƯƛğƣ͑ĺƛƷƘƣ
ėͅňŪƯğƛĮƣ̣͑ŨĠƣ͑ğŪşşĄ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňṇ̃͑ƯñŨĎĠ͑ƣğƛĄ͑ƘƛňŵƛňƯĄƛňñ̢

̸�ėğƚƷñĐňŶ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̤͑ėňƣƣğŪǖñƛ͑ƷŪ͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ė͋ňŨƘşňĐñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ƚƷğ͑ƣ͋ñŘƷƣƯň͑ñ͑şğƣ
ĐňƛĐƷŨƣƯĄŪĐňğƣ͑ƣƃĐňŵ̸ƯğƛƛňƯŵƛňñşƣ͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ

̸ ŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ğǩĐñē̤͑HñĐňşňƯñƛ͑şñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŶ͑ėğ͑şñ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňṇ̃͑ň͑Ĺğƛ̸şñ͑ğş͑ŨĠƣ
ğŪƯğŪğėŵƛñ͑ƘŵƣƣňĎşğ̣͑ėŵŪĐƣ͑ƷŪñ͑ĎŵŪñ͑ŨñŪğƛñ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñƛ͑ň͑ƯƛñƣƘñƣƣñƛ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑Ġƣ͑ƷŪñ͑ėğ͑şğƣ͑ğňŪğƣ
ŨĠƣ͑ğĹğĐƯňǏğƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̢

̸ ŵłğƣňŶ͑ƯğƛƛňƯŵƛňñş̤͑͑£ğƛ͑şñ͑ƘƛƃƘňñ͑ŨŵƛĹŵşŵĺňñ͑ėğş͑ƯğƛƛňƯŵƛṇ̌͑ƯƛŵĎğŨ͑ñşĺƷŪğƣ͑ėňƣĐŵŪƯňŪƷŎƯñƯƣ͑ĹƷŪĐňŵŪñşƣ
ğŪƯƛğ͑ğşƣ͑ƣğƷƣ͑ŪƷĐşňƣ͑ƷƛĎñŪƣ̢͑1ƣ͑Ƙğƛ͑ñňǕƃ͑ƚƷğ͑Đñş͑Ƙŵƣñƛ͑ğƣƘğĐňñş͑ñƯğŪĐňŶ͑ñ͑ėğǩŪňƛ͑ğƣƯƛñƯĮĺňğƣ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ƚƷğ
ğşƣ͑ĐňƷƯñėñŪƣ͑ėğ͑sñƣƚƷğĹṇ̃͑ňŪėğƘğŪėğŪƯŨğŪƯ͑ėğş͑Ďñƛƛň͑ŵŪ͑ǏňƣƚƷňỤ̄͑ƯňŪĺƷňŪ͑şñ͑ƘŵƣƣňĎňşňƯñƯ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ
ėͅñƚƷğƣƯ͑ƘƛŵĐĠƣ̢
�͑ĎñŪėṇ̃͑Ǐñş͑ñ͑ėňƛ͑ƚƷğ͑ƛğĐğŪƯŨğŪƯ͑ƣͅłñ͑ňŪĐŵƛƘŵƛñƯ͑ğş͑ŪƷĐşň͑ėğ͑şñ͑�ğĺƷėñ͑ñş͑ƯğƛŨğ͑ŨƷŪňĐňƘñş͑ėğ
sñƣƚƷğĹṇ̃͑ĹğƯ͑ƚƷğ͑Đñş͑ƯğŪňƛ͑ğŪ͑ĐŵŨƘƯğ͑ğŪ͑ğş͑ėňƣƣğŪǖ͑ėͅƷŪ͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ĐŵŨ͑ñƚƷğƣƯ̢

̸»ƛñŪƣǏğƛƣñşňƯñƯ̤͑͑ ñş͑ƚƷğ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ƘƷĺƷň͑Ĺğƛ͑ñƛƛňĎñƛ͑ğşƣ͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯƣ͑ėğş͑ƘƛŵƘň͑ėŵĐƷŨğŪƯ
ñşƣ͑ėňǏğƛƣŵƣ͑ĺƛƷƘƣ͑ƣŵĐňñşƣ͑ƚƷğ͑ƯƛŵĎğŨ͑ñş͑ƘŵĎşğ̢͑ ñşėƛĄ̣͑ėŵŪĐƣ̣͑ňŨƘşňĐñƛ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėͅñƣƣŵĐňñĐňŵŪƣ͑ň
ğŪƯňƯñƯƣ͑ƚƷğ͑Řñ͑ğƣƯñŪ͑ñƣƣŵĐňñėğƣ͑ñ͑ŨĠƣ͑ėğşƣ͑ĐňƷƯñėñŪƣ͑ñ͑ƯŊƯŵş͑ňŪėňǏňėƷñş̢
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˰̢͑sğƯŵėŵşŵĺňñ͑ň͑Ĺñƣğƣ

sğƯŵėŵşƃĺňĐñŨğŪỰ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƘƛğƣğŪƯñ͑ƣͅňŪƣğƛğňǕ͑ğŪ͑şñ͑ňŪǏğƣƯňĺñĐňŶ͑ñĐĐňŶ̸ƘñƛƯňĐňƘñƯňǏṇ̃͑Ƙğş͑ƚƷğ
ğƣ͑ƘƛŵƘŵƣñ͑ƷŪñ͑ğƣƯƛƷĐƯƷƛñ͑ƚƷğ͑ĹñĐňşňƯň͑ğş͑ėňĄşğĺ͑ň͑şͅñƘñƛňĐňŶ͑ėğ͑şŊŪňğƣ͑ėğ͑ėňƣĐƷƛƣ͑ƚƷğ͑ñĐƷŨƷşňŪ
ĐŵŪğňǕğŨğŪƯ͑ƛğşñƯňƷ͑ñ͑şͅŵĎŘğĐƯğ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ň͑ƚƷğ͑ƣňĺƷňŪ͑şñ͑Ďñƣğ͑ėğ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƣƷĐĐğğňǕğŪ͑ğŪ͑ğş
ƯğŨƘƣ̢

0ş͑ƘƛğƣğŪƯ͑ƘƛŵĺƛñŨñ͑ğƣƯñĎşğňǕ͑ƯŵƯ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ğŪ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ͑ň
ƛğşñĐňŵŪñ͑ğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ėğ͑͑ĐŵŪƣƷşƯñ͑ň͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňỴ̂͑ƘğƛƚƷĮ͑ƯŵƯƣ͑ğşƣ͑ĐňƷƯñėñŪƣ͑ƘƷĺƷňŪ͑ƷƯňşňƯǡñƛ̸şŵƣ̢
�ňǕŊ͑ėŵŪĐƣ̣͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ƚƷğ͑ñĐŵŨƘñŪǖñ͑ğş͑£�Âs͑ñǏñŪēñƛĄ͑ğŪ͑Ƙñƛñş̫şğş͑ƣğĺŵŪƣ͑şğƣ
ėğƯğƛŨňŪñĐňŵŪƣ͑ėğş͑ƘƛğƣğŪƯ͑ƘƛŵĺƛñŨñ̢

iñ͑Ĺñƣğ͑ˬ̣͑ƣğƛǏňƛĄ͑Ƙğƛ͑ĹŵƛŨñşňƯǡñƛ͑şğƣ͑ğƣƯƛƷĐƯƷƛğƣ͑ŪğĐğƣƣĄƛňğƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑ƚƷğ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ƘƷĺƷň
ėğƣğŪǏŵşƷƘñƛ̸ƣğ͑ñŨĎ͑ĮǕňƯ̢͑sĠƣ͑ğŪėñǏñŪỰ͑şñ͑Ĺñƣğ͑˭͑ĐŵňŪĐňėňŪƯ͑ñŨĎ͑şͅ�ǏñŪē͑ėğ͑£�Âs͑ň͑şñ͑Ĺñƣğ͑ˮ
ĐŵňŪĐňėňŪƯ͑ñŨĎ͑şͅ�ƘƛŵǏñĐňŶ͑UŪňĐňñş̣͑ƣğƛǏňƛñŪ͑Ƙğƛ͑ñƘƛŵƘñƛ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ñ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ň͑Ĺğƛ̸łň͑şğƣ
ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ƘğƛƯňŪğŪƯƣ̣͑͑ŨğŪƯƛğ͑ƚƷğ͑şñ͑˯͑ň͑şñ͑˰͑ƣğƛǏňƛñŪ͑ƘğƛƚƷĮ͑ƣğͅŪ͑ƘƷĺƷň͑Ĺğƛ͑ğş͑ƣğĺƷňŨğŪƯ͑ŵƘŵƛƯƸ̢

È
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˰̢˭͑�ĺğŪƯƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñŪƯƣ

�ŨĎ͑şͅŵĎŘğĐƯňƷ͑ėğ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑ğş͑ėƛğƯ͑ñ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ͑ėğş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňṇ̃͑Řñ͑ƣňĺƷň͑ñ͑ƯƛñǏĠƣ͑ėğ͑şğƣ
ğŪƯňƯñƯƣ͑ėğş͑ŨƷŪňĐňƘň͑ŵ͑ĎĠ͑ñ͑ƯŊƯŵş͑ňŪėňǏňėƷñş̣͑ğş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėͅñĐĐňŵŪƣ͑ň͑ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ėğĎñƯ͑ň͑ƛğǪğǕňŶ͑ƚƷğ͑ğƣ
ƘŵƛƯñƛñŪ͑ñ͑ƯğƛŨğ͑ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘƛŵŨŵƷğŪ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğ̤

̾͑¦ğĺňėŵƛƣ͑ň͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ŨƷŪňĐňƘñşƣ͑ėğ͑şğƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑Ąƛğğƣ͑ėğ͑şͅ�ŘƷŪƯñŨğŪỰ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑şñ
ƯƛñŪƣǏğƛƣñşňƯñƯ͑ėͅñĐĐňŶ͑ň͑ğşƣ͑ĐŵŪƣğŪƣŵƣ͑ƘŵşŊƯňĐ̾ƯĮĐŪňĐƣ̢
̾͑¦ğƘƛğƣğŪƯñŪƯƣ͑ėğ͑ƯŵƯƣ͑ğşƣ͑ĺƛƷƘƣ͑ƘŵşŊƯňĐƣ͑ŨƷŪňĐňƘñşƣ
̾͑¦ğƘƛğƣğŪƯñŪƯƣ͑ėğ͑Đŵş̫şğĐƯňƷƣ͑ŵƛĺñŪňƯǡñƯƣ̲͑ğŪƯňƯñƯƣ͑ň͑ñƣƣŵĐňñĐňŵŪƣ̳
̾͑ ňƷƯñėñŪňñ͑ñ͑ƯŊƯŵş͑ňŪėňǏňėƷñş

®ğĺŵŪƣ͑ğş͑ƯňƘƷƣ͑ė͋ñĺğŪƯƣ͑ñşƣ͑ƚƷñşƣ͑ğƣ͑Ǐŵş͑ñƛƛňĎñƛ̣͑Řñ͑ƣňĺƷň͑ş͋ñėŨňŪňƣƯƛñĐňỴ̂͑ğŪƯňƯñƯƣ͑ň̯ŵ͑ňŪėňǏňėƷƣ͑Ūŵ
ñƣƣŵĐňñƯƣ̣͑ğƣ͑ėğǩŪňƛñŪ͑ğş͑ƯňƘƷƣ͑ė͋ñĐƯňǏňƯñƯƣ͑ň͑ñĐĐňŵŪƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğ͑ƯŵƯğƣ͑şğƣ͑ƘğƛƣŵŪğƣ̢

˰̢ˮ͑0ƣƘñňƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ

iͅğƣƯƛƷĐƯƷƛñ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňǏñ͑ƯĠ͑şñ͑ǏŵşƷŪƯñƯ͑ėͅňŨĎƛňĐñƛ͑şğƣ͑ƘğƛƣƘğĐƯňǏğƣ͑ėğ͑şͅñėŨňŪňƣƯƛñĐňŶ͑şŵĐñş̲͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ň
ƘŵşŊƯňĐƣ͑ėğ͑şğƣ͑Ąƛğğƣ͑ňŨƘşňĐñėğƣ̳͑ň͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ̲͑ğŪƯňƯñƯƣ͑ǏňŪĐƷşñėğƣ͑ñ͑şͅğĐŵŪŵŨňṇ̃͑ñş͑ƯğƛƛňƯŵƛṇ̌͑ñ
şͅğėƷĐñĐňŶ͑ň͑ñşƣ͑ğƣƘñňƣ͑ƷƛĎñŪƣ̥͑ñşƯƛğƣ͑ğŪƯňƯñƯƣ͑ƛğşşğǏñŪƯƣ͑ğŪ͑şͅĄŨĎňƯ͑ŨƷŪňĐňƘñş̥͑ň͑ñ͑şğƣ͑ƘğƛƣŵŪğƣ͑Ūŵ
ñƣƣŵĐňñėğƣ̣͑ñŨĎ͑ğƣƘğĐňñş͑ƛğşşğǏĄŪĐňñ͑ñŨĎ͑ƚƷň͑ƘƷĺƷňŪ͑ƣğƛ͑ňŪĹŵƛŨñŪƯƣ͑ĐşñƷ̢̳

'ğ͑ƯŵƯñ͑ñƚƷğƣƯñ͑ǕñƛǕñ͑ėͅñĺğŪƯƣ͑ğƣ͑ĐŵŪĹŵƛŨñƛñŪ͑ğşƣ͑ƣğĺƽğŪƯƣ͑ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ƯƛğĎñşş͑ň
ƣğĺƷňŨğŪƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̣͑ėğ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ň͑ėğşƣ͑ėŵĐƷŨğŪƯƣ͑ƚƷğ͑ĺğŪğƛň̤

IƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ̤ ®ğƛĄ͑şͅğŪĐñƛƛğĺñƯ͑ėğ͑ǏğƯşşñƛ͑Ƙğş͑ĐŵƛƛğĐƯğ ėğƣğŪǏŵşƷƘñŨğŪƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̢͑ ñş
ƚƷğ͑ğƣėğǏňŪĺƷň͑ƷŪ͑ğƣƘñň͑ėğ͑ėňĄşğĺ͑ň͑ĐŵŪƯƛñƣƯ͑ğŪƯƛğ͑ğşƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑ñĺğŪƯƣ͑ƚƷğ͑ğŪ͑ĹŵƛŨğŪ͑ƘñƛƯ̢͑iğƣ
ĐŵŪǏŵĐñƯƃƛňğƣ͑ň͑ƘğƛňŵėňĐňƯñƯ͑ėğ͑şğƣ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ğƣ͑ėğƯğƛŨňŪñƛñŪ͑ğŪ͑ĹƷŪĐňŶ͑ėğ͑şğƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑Ĺñƣğƣ͑ėğ͑ƛğėñĐĐňŶ
ň͑ƯƛñŨňƯñĐňŶ͑ėğş͑£�Âs̢͑UŪňĐňñşŨğŪƯ͑ğƣ͑ƘƛğǏğƷ͑ƚƷğ͑şñ͑ĐŵŨňƣƣňŶ͑ğƣƯňĺƷň͑ĹŵƛŨñėñ͑Ƙğşƣ͑ƛğƘƛğƣğŪƯñŪƯƣ
ŨƷŪňĐňƘñşƣ͑ėğ͑şͅğƚƷňƘ͑ėğ͑IŵǏğƛŪ͑ėğ͑sñƣƚƷğĹṇ̃͑ėğşƣ͑ğƚƷňƘƣ͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ŨƷŪňĐňƘñşƣ͑ėğ̤͑®ğĐƛğƯñƛňṇ̃
ÂƛĎñŪňƣŨğ̣͑£ñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ ňƷƯñėñŪñ͑ň͑ėğ͑şͅğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ̢

 ŵŨňƣƣňŶ͑ƘŵşŊƯňĐñ͑ėğ͑ƣğĺƷňŨğŪƯ̤ ®ğƛĄ͑şͅğŪĐñƛƛğĺñėñ ėğ͑Ĺğƛ͑ñƛƛňĎñƛ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑ĹŵƛĐğƣ͑ƘŵşŊƯňƚƷğƣ͑ñŨĎ
ƛğƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ñş͑Ƙşğ͑ŨƷŪňĐňƘñş̣͑ƯŵƯñ͑şñ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ėňƣƘŵƣñ͑Ƙğƛ͑ñ͑şñ͑ƯƛñŨňƯñĐňŶ͑ėğş͑ėŵĐƷŨğŪƯ̢
0ƣƯñƛĄ͑ĹŵƛŨñėñ͑Ƙğşƣ͑ŨğŨĎƛğƣ͑ƘŵşŊƯňĐƣ͑ėğş͑ĺƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ̣͑ñ͑ŨĠƣ͑ėğşƣ͑ñşƯƛğƣ͑ĺƛƷƘƣ͑ƘŵşŊƯňĐƣ͑ƚƷğ͑ƯğŪğŪ
ƛğƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ñş͑Ƙşğ̢͑�͑ŨĠƣ͑ėğşƣ͑ŨğŨĎƛğƣ͑ƘŵşŊƯňĐƣ͑ėğş͑ĺƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ̣͑łň͑ƘŵėƛĄ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ͑ƷŪ
ƛğƘƛğƣğŪƯñŪƯ͑Ƙğƛ͑ñ͑Đñėñ͑ĺƛƷƘ͑ƘŵşŊƯňĐ͑ėğ͑şͅŵƘŵƣňĐňŶ̢

0şƣ ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ėğĎñƯ͑Đŵş̫şğĐƯňƷ̤ ñėƛğēñƯƣ͑ñ͑ŵƛĺñŪňƣŨğƣ̣ ñĺğŪƯƣ͑ƣğĐƯŵƛňñşƣ͑ň͑ƘğƛƣŵŪğƣ͑ñ͑ƯŊƯŵş͑ňŪėňǏňėƷñş̣
ƯňŪėƛñŪ͑şñ͑ĹƷŪĐňŶ͑ėğ͑ƛğĐŵşşňƛ͑şğƣ͑ŵƘňŪňŵŪƣ̣͑ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ň͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ėğş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ̢͑0ƣ
ĐŵŪĐƛğƯğŪ͑ŨňƯŘñŪēñŪƯ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ň͑Ưñşşğƛƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷƣ̢

�ƚƷğƣƯƣ͑ğƣƘñňƣ͑͑ƣͅƷƯňşňƯǡñƛñŪ͑Ƙğƛ͑ƛğĐŵşşňƛ͑şğƣ͑ŵƘňŪňŵŪƣ͑ň͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ň͑şğƣ
ňŪƣƯňƯƷĐňŵŪƣ̣͑ň͑ƯñŨĎĠ̣͑Ƙğƛ͑ĹñĐňşňƯñƛ͑ğş͑ėğĎñƯ͑ň͑şñ͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ėğ͑şğƣ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ğŪ͑ĐñėñƣĐƷŪñ͑ėğ͑şğƣ͑Ĺñƣğƣ
ėğ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âs̢

É



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

�şĺƷŪƣ͑ėͅñƚƷğƣƯƣ͑ğƣƘñňƣ͑ƯňŪėƛñŪ͑ƷŪ͑ĹŵƛŨñƯ͑ǏňƛƯƷñş̣͑ň͑ğƣ͑ǏğłňĐƷşñƛñŪ͑ñ͑ƯƛñǏĠƣ͑ėğ͑şñ͑ƘĄĺňŪñ͑ǐğĎ͑ŨƷŪňĐňƘñş
Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĹñĐňşňƯñƛ͑ğş͑ƣğĺƷňŨğŪƯ͑ň͑ƯƛñŪƣƘñƛĮŪĐňñ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̣͑ň͑ƘŵƣƣňĎňşňƯñƛ͑ƷŪ͑ƯňƘƷƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƘƷŪƯƷñş
ň͑ñƷƯƃŪŵŨñ͑Ƙğƛ͑ƘñƛƯ͑ėğş͑ǏğŎŪñƯ͑ėğş͑ƘŵĎşğ̢

˰̢˯͑Hñƣğƣ͑ėğş͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

H�®0͑ˬ̢͑£şñŪňǩĐñĐňŶ

'ƷƛñŪƯ͑ñƚƷğƣƯñ͑Ĺñƣğ̣͑ğş͑ƯƛğĎñşş͑ğƣ͑ĐğŪƯƛñƛĄ͑ğŪ͑ŨñƯğƛňñşňƯǡñƛ͑ğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑Ƙğşƣ͑ƚƷñşƣ͑şñ͑ƘŵĎşñĐňŶ͑ėğ
sñƣƚƷğĹñ͑ƘŵƯ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ̣͑ňŪĹŵƛŨñƛ̸ƣğ͑ň͑ƣğĺƷňƛ͑ğş͑ėğƣğŪǏŵşƷƘñŨğŪƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̢

iͅ�ŘƷŪƯñŨğŪỰ͑ĐŵŨ͑ñ͑ƘƛŵŨŵƯŵƛ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̣͑͑ƘƛğƣğŪƯñƛĄ͑ğş͑ƘƛŵŘğĐƯğ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑ĺƛƷƘƣ͑ƘŵşŊƯňĐƣ͑ň͑ñĺğŪƯƣ
ƛğşşğǏñŪƯƣ͑ėğş͑ŨƷŪňĐňƘň̢

sĠƣ͑ğŪşşĄ͑ė͋ñňǕƃ̣͑ƣğƛĄ͑ƯñŨĎĠ͑ňŨƘŵƛƯñŪƯ͑ğƣƯñĎşňƛ͑ƷŪ͑ėňĄşğĺ͑ǪƷňė͑ğŪƯƛğ͑ş͋ğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ͑ėğş͑£�Âṣ͑ş͋ğƚƷňƘ
ğŪĐñƛƛğĺñƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̣͑ň͑şñ͑ƛğƣƯñ͑ėğ͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ƚƷğ͑Đŵş̫şñĎŵƛňŪ͑ğŪ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ̢

®ğƛĄ͑ňŨƘŵƛƯñŪƯ͑ƯñŨĎĠ͑ėğǩŪňƛ͑ñƚƷğşşƣ͑ñĺğŪƯƣ͑ƣŵĐňñşƣ͑ƚƷğ̣͑ñ͑Ƙƛňŵƛṇ̌͑ƘŵėğŪ͑ňŨƘşňĐñƛ̸ƣğ͑ğŪ͑ƷŪ͑ƯƛğĎñşş
ėͅñƚƷğƣƯğƣ͑ĐñƛñĐƯğƛŊƣƯňƚƷğƣ͑Řñ͑ėğƣ͑ėğş͑ƘƛňŪĐňƘṇ̌͑ň͑ĎƷƣĐñƛ͑ğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ŪğĐğƣƣñƛňƣ͑ƚƷğ͑ƘğƛŨğƯňŪ
ñŪñƛ̸łň͑ƣƷŨñŪƯ͑ƯŵƯƣ͑ñƚƷğşşƣ͑ñĺğŪƯƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ĐƛğĺƷňŪ͑ŵƘŵƛƯƷŪƣ͑ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƯƛñŪƣĐƷƛƣ͑ėğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸͑®ğƣƣňŶ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏñ͑ėğ͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ňŪƯğƛŪñ
�ėƛğēñėñ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑ƯĮĐŪňĐƣ͑ň͑ƛğĺňėŵƛƣ͑ėğ͑şͅ�ŘƷŪƯñŨğŪƯ͑ėğ͑sñƣƚƷğĹṇ̃͑Ƙğƛ͑ėŵŪñƛ͑ñ͑ĐŵŪĮňǕğƛ͑ğşƣ
ƘƛňŪĐňƘñşƣ͑ŊƯğŨƣ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̢

̸͑UŪňĐň͑ėğ͑şñ͑ĐñŨƘñŪǖñ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğş͑£�Âs
 ñŨƘñŪǖñ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏñ͑ñ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ƣŵĎƛğ͑şͅňŪňĐň͑ėğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ͑ėğ͑şñ͑ƛğǏňƣňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ň͑ƣŵĎƛğ͑ğş
ƘƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪṇ̃͑ŨňƯŘñŪēñŪƯ͑ñşĺƷŪƣ͑ŨňƯŘñŪƣ͑ĐŵṲ̃͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŵŪƣ̣͑ŪŵƯğƣ͑ėğ͑ƘƛğŨƣṇ̃
ňŪƣğƛĐňŵŪƣ͑ƘƷĎşňĐňƯĄƛňğƣ͑ñşƣ͑ŨňƯŘñŪƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňỴ̂͑ėňĹƷƣňŶ͑Ƙğƛ͑ǕñƛǕğƣ͑ƣŵĐňñşƣ̣͑ƛğƘñƛƯňŨğŪƯ͑ėğ͑ĹƷşşğƯƣ
ňŪĹŵƛŨñƯňƷƣ͑ň̯ŵ͑ƘƷĎşňĐñĐňŶ͑ñ͑şͅğƣƘñň͑ǐğĎ͑ğƣƘğĐŊǩĐ̢

̸͑ ƛğñĐňŶ͑ėͅƷŪ͑ğƣƘñň͑ǏňƛƯƷñş͑ğƣƘğĐŊǩĐ͑ėğş͑£�Âs
iͅğƣƘñň͑ǏňƛƯƷñş͑ƣğƛǏňƛĄ͑Ƙğƛ͑ňŪĹŵƛŨñƛ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ň͑ŵŪ͑ğƣ͑ƘğŪŘñƛĄ͑ƯŵƯñ͑şñ͑ėŵĐƷŨğŪƯñĐňŶ͑ėͅňŪƯğƛĮƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑şñ
ĐňƷƯñėñŪňñ̲͑ƘşĄŪŵşƣ̣͑ėñėğƣ̣͑ƘƛŵŘğĐƯğƣ̢̢̢̳̣͑ĹŵƛŨƷşñƛňƣ͑ėͅŵƘňŪňỴ̂͑ñňǕŊ͑ĐŵŨ͑ğşƣ͑ƛğƣƷşƯñƯƣ͑ėğ͑şğƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑Ĺñƣğƣ
ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̢

̸͑»ƛŵĎñėğƣ͑ƛğĺƷşñƛƣ͑ñŨĎ͑ğş͑IƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ
£ğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ėğĎñƯƛğ͑ň͑ĐŵŪƣğŪƣƷñƛ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ĐŵŨƷŪğƣ͑ň͑ėŵŪñƛ͑ĐŵłğƛĮŪĐňñ͑ñş͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ñ͑ğƣĐñşñ
ƯğƛƛňƯŵƛňñş̢

H�®0͑˭̢͑�ǏñŪē͑ėğş͑£�Âs

H�®0͑˭̢˭̢͑�u�iU®U͑'U�Iu�®U͑'0͑iͅ�Ù�u#

iͅŵĎŘğĐƯňƷ͑ƘƛňŪĐňƘñş͑ėͅñƚƷğƣƯñ͑Ĺñƣğ͑Ġƣ͑ğş͑ėğ͑ĐŵŪƯğǕƯƷñşňƯǡñƛ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ėğ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėͅƷŪ͑£�Âṣ͑Ƙğƛ͑ėŵŪñƛ
ñ͑ĐŵŪĮňǕğƛ͑ƚƷňŪ͑Ġƣ͑ğş͑ƣğƷ͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯ͑ň͑ğǕƘşňĐñƛ͑ğŪ͑ƚƷňŪƣ͑ŨŵŨğŪƯƣ͑ň͑ėğ͑ƚƷňŪğƣ͑ŨñŪğƛğƣ͑ƣͅłň͑ƘŵėƛĄ
ƘñƛƯňĐňƘñƛ̢

Ê



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

 ñş͑ƯƛñŪƣŨğƯƛğ͑ĐşñƛñŨğŪƯ͑ƚƷňŪ͑Ġƣ͑ğş͑ĐñşğŪėñƛň͑ƚƷğ͑ƣğĺƷňƛĄ͑ğş͑ėŵĐƷŨğŪƯ͑ň͑ƚƷňŪƣ͑ƣŶŪ͑ğşƣ͑ŵĎŘğĐƯňƷƣ͑ėğ
Đñėñ͑Ĺñƣğ̣͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėͅñĐŵŪƣğĺƷňƛ͑ƚƷğ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƣňĺƷň͑ğş͑ŨĠƣ͑ğĹğĐƯňǏñ͑ƘŵƣƣňĎşğ̢

�ƚƷğƣƯñ͑ƘƛňŨğƛñ͑ğƯñƘñ͑ƯñŨĎĠ͑ƣğƛǏňƛĄ͑Ƙğƛ͑ƘƛğƣğŪƯñƛ͑şğƣ͑ƘƛňŨğƛğƣ͑ĐŵŪĐşƷƣňŵŪƣ͑ėğ͑şͅñŪĄşňƣṇ̌͑ĹƛƷňƯ͑ėğş
ƯƛğĎñşş͑ėğ͑şͅğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ̣͑ň͑Ƙğƛ͑ƘƛğƣğŪƯñƛ͑ğş͑ėŵĐƷŨğŪƯ͑ėͅ�ǏñŪē̢͑�şłŵƛṇ̃͑ƣͅňŪƣƯñƛĄ͑ñ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ñ͑Ĺğƛ̸łň
ñƚƷğşşğƣ͑ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ƚƷğ͑ĐƛğĺƷňŪ͑ŵƘŵƛƯƷŪğƣ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸£ƷĎşňĐñĐňŶ͑ėͅƷŪñ͑ğŪƚƷğƣƯñ͑ėͅŵƘňŪňŶ͑ñ͑şͅğƣƘñň͑ǐğĎ
£ğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĐŵƘƣñƛ͑şͅŵƘňŪňŶ͑ň͑şğƣ͑ňŪƚƷňğƯƷėƣ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ğŪǏğƛƣ͑ğşƣ͑ñƣƘğĐƯğƣ͑ƚƷğ͑ĐğŪƯƛñƛñŪ͑şñ͑ƛğǏňƣňŶ
ėğş͑£�Âs̢͑�ƚƷğƣƯñ͑ğŪƚƷğƣƯñ͑ğƣ͑ƘŵėƛĄ͑ƛğƣƘŵŪėƛğ͑ğŪ͑ğş͑ǐğĎ͑ėğş͑£�Âs̢

̸͑0ŪƯƛğǏňƣƯğƣ͑ĺƛƷƘñşƣ̲͑0ƚƷňƘ͑ƘŵşŊƯňĐ̣͑ğƚƷňƘ͑ƯĮĐŪňĐ͑ň͑ƛğƘƛğƣğŪƯñŪƯƣ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ̳
�ĐĐňŵŪƣ͑ƣğĐƯŵƛňñşƣ͑ėğ͑ĐŵŪǏŵĐñƯƃƛňñ͑ñ͑ĺƛƷƘƣ͑ƛğėƷŎƯƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑ƛğñşňƯǡñƛ͑ĐŵŪǏğƛƣğƣ͑ƣŵĎƛğ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑ƯğŨĄƯňƚƷğƣ
ėğş͑ŨƷŪňĐňƘň̢͑iͅŵĎŘğĐƯňƷ͑Ġƣ͑ğş͑ėͅŵĎƯğŪňƛ͑ƷŪñ͑ǏňƣňŶ͑ƯĮĐŪňĐṇ̃͑ƘŵşŊƯňĐñ͑ň͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ėğ͑şñ͑ƣňƯƷñĐňŶ͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ͑ň
ėğ͑şğƣ͑ğǕƘğĐƯñƯňǏğƣ͑ėğş͑ŪŵƷ͑Ƙşñ̢

̸»ƛŵĎñėğƣ͑ƛğĺƷşñƛƣ͑ñŨĎ͑ğş͑IƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ
£ğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ėğĎñƯƛğ͑ň͑ĐŵŪƣğŪƣƷñƛ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ĐŵŨƷŪğƣ͑ň͑ėŵŪñƛ͑ĐŵłğƛĮŪĐňñ͑ñş͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ñ͑ğƣĐñşñ
ƯğƛƛňƯŵƛňñş̢

̸£ƛňŨğƛƣ͑ĐŵŪƯñĐƯğƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ėͅñŨƘşňǩĐñĐňŶ͑ėğ͑ƘğƛƣƘğĐƯňǏğƣ
®ŶŪ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ğƣƘğĐŊǩƚƷğƣ͑ƚƷğ͑ƣğƛǏğňǕğŪ͑Ƙğƛ͑ƣƷŨñƛ͑şğƣ͑ƘğƛƣƘğĐƯňǏğƣ͑ė͋ñƚƷğşşƣ͑Đŵş̫şğĐƯňƷƣ͑ƚƷğ͑Ūŵ͑łñŪ
ƘŵĺƷƯ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ͑ğŪ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ƛğñşňƯǡñėğƣ͑ǩŪƣ͑ñş͑ŨŵŨğŪƯ̢͑�ƚƷğƣƯğƣ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ğƣ͑ƘƛğǏğƷ͑ƛğñşňƯǡñƛ̸şğƣ
ñŨĎ͑ƛğƘƛğƣğŪƯñŪƯƣ͑ėğ͑şñ͑ĐŵŨƷŪňƯñƯ͑ğėƷĐñƯňǏñ̢

H�®0͑˭̢ˮ̢͑͑ ¦U»0¦U®͑U͑��e0 »UÂ®̢͑'0��»͑®��¦0͑i0®͑£¦Uu U£�i®͑£¦�£�®»0®͑0®»¦Â »Â¦�u»®
'0͑iͅ�Ù�u#

0Ū͑ñƚƷğƣƯñ͑ƣğĺŵŪñ͑Ĺñƣğ̣͑ğƣ͑ƯƛğĎñşşñƛĄ͑ğŪ͑ĐŵŪƣŵŪĄŪĐňñ͑ñşƣ͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯƣ͑ƣŵƛĺňƯƣ͑ėğ͑şğƣ͑ƘƛňŨğƛğƣ͑ƣğƣƣňŵŪƣ̣͑ň
ƣͅñƘƛŵĹƷŪėňƛĄ͑ğŪ͑ğş͑Ũŵėğş͑ėğ͑ƘŵĎşğ͑Ƙğş͑ƚƷñş͑łñ͑ėͅñƘŵƣƯñƛ͑ğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ͑ň͑ğş͑ƚƷğ͑ƘşñŪƯğŘñ
şͅ�ǏñŪē̢
0ƣ͑ĹñƛñŪ͑ėňǏğƛƣğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ñ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑ĄŨĎňƯƣ͑ƯğƛƛňƯŵƛňñşƣ̣͑ñŨĎ͑ğƣƘğĐňñş͑ñƯğŪĐňŶ͑ñş͑ŪƷĐşň͑ėğ͑şñ͑�ğĺƷėñ̢
�ƚƷğƣƯ͑ĄŨĎňƯ͑ƣͅłñ͑ňŪĐŵƛƘŵƛñƯ͑ñş͑ƯğƛŨğ͑ŨƷŪňĐňƘñş͑ƛğĐğŪƯŨğŪỰ͑ň͑Ūŵ͑łñ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯ͑ėğ͑ŨñŪğƛñ͑ėňƛğĐƯñ͑ğŪ
ėͅñşƯƛğƣ͑ƘƛŵĐğƣƣŵƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷƣ͑ƣňŨňşñƛƣ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸®ğƣƣňŶ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏñ͑ėğ͑şͅ�ǏñŪē͑ėğş͑£�Âs
£ƛĮǏňñŨğŪƯ͑ñ͑şñ͑ĐğşğĎƛñĐňŶ͑ėğşƣ͑Ưñşşğƛƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷƣ͑ƯňŪėƛĄ͑şşŵĐ͑ƷŪñ͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ŵŪ͑ƣ͋ğǕƘşňĐñ͑͑ñ͑şñ
ĐňƷƯñėñŪňñ͑ƚƷňŪ͑Ġƣ͑ğş͑ƯƛğĎñşş͑ƚƷğ͑ƣͅłñ͑ğƣƯñƯ͑ĹğŪƯ͑ǩŪƣ͑ñş͑ŨŵŨğŪƯ̢͑iͅŵĎŘğĐƯňƷ͑Ġƣ͑ğş͑ėğ͑ĐŵŪƯğǕƯƷñşňƯǡñƛ͑ğş
ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ň͑ėŵŪñƛ͑ğňŪğƣ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ƚƷğ͑ƯŵƯłŵŨ͑ƚƷň͑łň͑ǏƷşĺƷň͑ƘƷĺƷň͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ͑ñŨĎ͑ŨĠƣ͑ĹŵŪñŨğŪƯƣ͑ň
ėͅƷŪñ͑ŨñŪğƛñ͑ŨĠƣ͑ğĹğĐƯňǏñ̢

̸͑»ñşşğƛƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷƣ͑ƣŵĎƛğ͑şñ͑ėňñĺŪŵƣň͑ėğş͑£�Âs͑ň͑ėğ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ
®ğƛǏňƛĄ͑Ƙğƛ͑ğǕƘşňĐñƛ͑ğşƣ͑ƘƛňŪĐňƘñşƣ͑ŊƯğŨƣ͑ėğ͑ş͋ñŪĄşňƣň͑ƛğñşňƯǡñƯ͑Ƙğƛ͑ş͋ğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ̢͑0ƣ͑ĹñƛĄ͑ñ͑ƘñƛƯňƛ͑ėğ
ĺƛƷƘƣ͑ėğ͑ƯƛğĎñşş͑ñĺƛƷƘñƯƣ͑ƣğĺŵŪƣ͑ƯğŨĄƯňƚƷğƣ̲͑ğƣƘñň͑şşňƷƛğ͑ň͑ğƚƷňƘñŨğŪƯƣ̣͑ŨŵĎňşňƯñƯ͑ň͑ƣƃş͑Ūŵ

ÂÁ



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

ƷƛĎñŪňƯǡñĎşğ̣͑łñĎňƯñƯĺğ͑ň͑ñĐƯňǏňƯñƯ͑ğĐŵŪƃŨňĐñ̢̳͑0ƣ͑ƘƛğǏğƷ͑Ĺğƛ͑ñƚƷğƣƯğƣ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ñ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑ĄŨĎňƯƣ͑ň
Ďñƛƛňƣ͑ėğş͑ŨƷŪňĐňƘṇ̌͑ñŨĎ͑şͅŵĎŘğĐƯňƷ͑ėğ͑Ƙŵėğƛ͑Ǐñşŵƛñƛ͑şğƣ͑ğƣƘğĐňǩĐňƯñƯƣ͑ėğ͑ĐñėñƣĐƷŪ͑ėͅğşşƣ͑ň͑ĹñĐňşňƯñƛ͑ƚƷğ
şğƣ͑ƘğƛƣŵŪğƣ͑ƚƷğ͑łň͑ǏňƷğŪ͑ŵ͑łň͑ƯƛğĎñşşğŪ͑ƘƷĺƷňŪ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ̸łň̢

ÂŪ͑ĐŵƘ͑ėƷƯğƣ͑ñ͑ƯğƛŨğ͑ñƚƷğƣƯğƣ͑ƯƛŵĎñėğƣ̣͑ğƣ͑ƛğėñĐƯñƛĄ͑ƷŪ͑ňŪĹŵƛŨğ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƯƛñƣşşñėñƛĄ͑ñ͑ş͋ğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ̣
Ƙğƛ͑Ưñş͑ė͋ňŪĐŵƛƘŵƛñƛ̸şğƣ͑ñş͑ėŵĐƷŨğŪỰ͑ň͑Ƙŵƣñƛ̸şğƣ͑ŪŵǏñŨğŪƯ͑ñ͑ėğĎñƯ͑ğŪ͑şñ͑ƣğĺƽğŪƯ͑ğƯñƘñ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̢
®ğƛǏňƛñŪ͑Ƙğƛ͑ėğĎñƯƛğ͑ğŪƯŵƛŪ͑ėğ͑şğƣ͑ƘƛňŪĐňƘñşƣ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ėğ͑ş͋�ǏñŪē͑ėğş͑£�Âs̢͑®͋ŵƛĺñŪňƯǡñƛñŪ͑ğŪ͑ƷŪñ
ƘƛňŨğƛñ͑ƘñƛƯ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏñ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƛğñşňƯǡñƛĄ͑ėğ͑ŨñŪğƛñ͑ĐŵŪŘƷŪƯṇ̃͑ň͑ƘŵƣƯğƛňŵƛŨğŪỰ͑ň͑ėňǏňėňƯƣ͑ğŪ͑ĺƛƷƘƣ͑ėğ
ƯƛğĎñşş̣͑ƣ͋ñǏñşƷñƛñŪ͑ň͑ĐŵŨƘşğƯñƛñŪ͑Ƙğƛ͑ƘñƛƯ͑ėğ͑şñ͑ŨñƯğňǕñ͑ĐňƷƯñėñŪňṇ̃͑ñŨĎ͑ş͋ŵĎŘğĐƯňƷ͑ė͋ğŪƛňƚƷňƛ̸şğƣ̢

̸͑�ĐĐňŵŪƣ͑ėͅñŨƘşňǩĐñĐňŶ͑ėğ͑ƘğƛƣƘğĐƯňǏğƣ
®ŶŪ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ğƣƘğĐŊǩƚƷğƣ͑ƚƷğ͑ƣğƛǏğňǕğŪ͑Ƙğƛ͑ƣƷŨñƛ͑şğƣ͑ƘğƛƣƘğĐƯňǏğƣ͑ė͋ñƚƷğşşƣ͑Đŵş̫şğĐƯňƷƣ͑ƚƷğ͑Ūŵ͑łñŪ
ƘŵĺƷƯ͑ƘñƛƯňĐňƘñƛ͑ğŪ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ƛğñşňƯǡñėğƣ͑ǩŪƣ͑ñş͑ŨŵŨğŪƯ̢͑�ƚƷğƣƯğƣ͑ƯƛŵĎñėğƣ͑ğƣ͑ƛğñşňƯǡñƛñŪ͑ñŨĎ
ñĺğŪƯƣ͑ĐŵŪĐƛğƯƣ̣͑ĐŵŨ͑Ƙğƛ͑ğǕğŨƘşğ̤͑ĺğŪƯ͑ĺƛñỤ̄͑ňŪĹñŪƯƣ̣͑ĐŵŨğƛĐňñŪƯƣ̣͑ğƯĐ̢

̸»ƛŵĎñėğƣ͑ƛğĺƷşñƛƣ͑ñŨĎ͑ğş͑IƛƷƘ͑ňŨƘƷşƣŵƛ
£ğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ėğĎñƯƛğ͑ň͑ĐŵŪƣğŪƣƷñƛ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ĐŵŨƷŪğƣ͑ň͑ėŵŪñƛ͑ĐŵłğƛĮŪĐňñ͑ñş͑ƘşñŪğŘñŨğŪƯ͑ñ͑ğƣĐñşñ
ƯğƛƛňƯŵƛňñş̢

̸͑¦ğėñĐĐňŶ͑ėğ͑şͅňŪĹŵƛŨğ͑ǩŪñş͑ėğ͑şñ͑Hñƣğ͑˭͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̢͑»ŵƯƣ͑ñƚƷğƣƯƣ͑ėŵĐƷŨğŪƯƣ͑ĐŵŪƣƯňƯƷňƛñŪ
ƘñƛƯ͑ėğ͑şñ͑ŨğŨƃƛňñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ̢

̸͑0ǕƘŵƣňĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ͑ėğ͑şͅ�ǏñŪē͑ėğş͑£�Âs

̸͑¦ğĐŵşşňėñ͑ėğ͑ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯƣ͑ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƘğƛŊŵėğ͑ėͅňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ͑ėğ͑şͅ�ǏñŪē͑ėğ͑£şñ

H�®0͑˭̢˯̢͑'0Ù�iÂ U�͑'0i®͑¦0®Âi»�»®

�ƚƷğƣƯñ͑ƯğƛĐğƛñ͑Ĺñƣğ͑ƣğƛǏňƛĄ͑ĐŵŨ͑ñ͑ƛğƯŵƛŪ͑ñş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ėğşƣ͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯƣ͑ƚƷğ͑ǩŪñşŨğŪƯ
ñĐñĎňŪ͑ĹŵƛŨñŪƯ͑ƘñƛƯ͑ėğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹṇ̃͑ň͑ėğ͑ƚƷňŪñ͑ŨñŪğƛñ͑ğƣ͑ƘƛğǏğƷ͑ňŪĐŵƛƘŵƛñƛ͑şğƣ͑ƘƛŵƘŵƣƯğƣ
ĐňƷƯñėñŪğƣ͑ƚƷğ͑ƣͅłñĺňŪ͑͑ĹğƯ̢

�ƚƷğƣƯñ͑Ĺñƣğ͑ğƣ͑ƛğñşňƯǡñƛĄ͑ñ͑ƯƛñǏĠƣ͑ėğ͑ŨñƯğƛňñş͑ėğ͑ĐŵŪƣƷşƯñ͑ŵĎğƛƯ͑ñ͑ƯŵƯłŵỤ̃͑͑ñŨĎ͑şñ͑ƘŵƣƣňĎňşňƯñƯ͑ėğ
ƛğñşňƯǡñƛ͑͑ƷŪñ͑ƣğƣƣňŶ͑ƘƛğƣğŪĐňñş͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėͅňŪĹŵƛŨñƛ͑ñ͑ƯŵƯƣ͑ñƚƷğşşƣ͑ƚƷğ͑łŵ͑ĐƛğĺƷňŪ͑ŵƘŵƛƯƸ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸͑¦ğėñĐĐňŶ͑ėͅƷŪ͑UŪĹŵƛŨğ͑ėğ͑ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯƣ͑ƚƷğ͑ƛğĐŵşşňƛĄ͑ğşƣ͑ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯƣ͑ĹŵƛŨƷşñƯƣ͑ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƘğƛŊŵėğ
ėͅňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƘƸĎşňĐñ͑ėğ͑şͅ�ǏñŪē͑ėğ͑£şñ͑ň͑şñ͑ƣğǏñ͑ǏñşŵƛñĐňŶ͑ň͑ŨŵƯňǏñĐňŶ͑ĐŵƛƛğƣƘŵŪğŪƯ̢

H�®0͑ˮ̢͑�ƘƛŵǏñĐňŶ͑ňŪňĐňñş͑ėğş͑£�Âs

�ƚƷğƣƯñ͑Ĺñƣğ͑ĐŵŨğŪēñƛĄ͑ƷŪ͑ĐŵƘ͑ƣ͋łñĺňŪ͑ñėŘƷėňĐñƯ͑ğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ͑ñ͑ş͋ğƚƷňƘ͑ƛğėñĐƯŵƛ͑ň͑ƣ͋łñĺň͑ƘƛğƣğŪƯñƯ͑ğş
ėŵĐƷŨğŪƯ͑ėğ͑ş͋�ǏñŪẹ̄͑ň͑ĐƷşŨňŪñƛĄ͑ñŨĎ͑ş͋ñƘƛŵǏñĐňŶ͑ňŪňĐňñş͑ėğş͑£�Âs̢

0ş͑ƘƛňŪĐňƘñş͑ŵĎŘğĐƯňƷ͑ė͋ñƚƷğƣƯñ͑Ĺñƣğ͑Ġƣ͑ğş͑ė͋ňŪĹŵƛŨñƛ͑ñ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ėğş͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯ͑ėğş͑ėŵĐƷŨğŪƯ͑ėğş
£�Âs͑ĎñƣñŪƯ̸ƣğ͑ğŪ͑şñ͑ĹğňŪñ͑ĹğƯñ͑ǩŪƣ͑ñş͑ŨŵŨğŪỰ͑ň͑ėğƣĺƛñŪñƛ͑ñƚƷğşşğƣ͑ğƣƯƛñƯĮĺňğƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ƘşñŪƯğŘñƛñŪ
ėƷƛñŪƯ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğ͑ş͋�ƘƛŵǏñĐňŶ͑ňŪňĐňñş̢

ÂÂ



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

sĠƣ͑ğŪşşĄ͑ėğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ƘƛğǏňƣƯŵƣ͑Ƙğƛ͑şñ͑şşğṇ̌͑ğƣ͑ƘŵėƛñŪ͑ĺğŪğƛñƛ͑ƯŵƯƣ͑ñƚƷğşşƣ͑ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ėğĎñƯ͑ň
ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ĐƛğĺƷňŪ͑ŵƘŵƛƯƷŪƣ̣͑ė͋ñĐŵƛė͑ñŨĎ͑şğƣ͑ėğƯğƛŨňŪñĐňŵŪƣ͑ėğş͑ƘƛğƣğŪƯ͑ėŵĐƷŨğŪƯ̢

'ƷƛñŪƯ͑ğş͑ƘğƛŊŵėğ͑ėͅğǕƘŵƣňĐňŶ͑ñş͑ƘƸĎşňĐ͑ėğşƣ͑ƯƛğĎñşşƣ͑ėğ͑ş͋ñƘƛŵǏñĐňŶ͑ňŪňĐňñş͑ğƣ͑ƘŵėƛñŪ͑ƘƛğƣğŪƯñƛ͑ƯñŨĎĠ
ƘƛŵƘŵƣƯğƣ͑ň͑ñş̫şğĺñĐňŵŪƣ͑ñş͑ƘƛŵĐğėňŨğŪƯ͑ñėŨňŪňƣƯƛñƯňƷ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸͑sñŪƯğŪňƛ͑ñĐƯƷñşňƯǡñƯ͑şͅğƣƘñň͑ǐğĎ͑ň͑ğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ėňĹƷƣňŶ̢

̸͑®ğƣƣňŶ͑ėğ͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ėğ͑şͅñƘƛŵǏñĐňŶ͑ňŪňĐňñş͑ėğş͑£�Âs̢

̸͑»ŵƯƣ͑ñƚƷğşşƣ͑ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ėğĎñƯ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ĐƛğĺƷňŪ͑ŪğĐğƣƣñƛňƣ͑ň͑ŵƘŵƛƯƷŪƣ̢

H�®0͑˯̢͑®ğĺƷňŨğŪƯ͑ñ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âs

'ƷƛñŪƯ͑şğƣ͑Ĺñƣğƣ͑ėğ͑şͅ�ƘƛŵǏñĐňŶ͑ƘƛŵǏňƣňŵŪñş͑ň͑şͅ�ƘƛŵǏñĐňŶ͑ėğǩŪňƯňǏṇ̃͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ėğ͑şñ͑ĐňƷƯñėñŪňñ͑ƯňŪėƛĄ
ƷŪñ͑ňŪƯğŪƣňƯñƯ͑ňŪĹğƛňŵƛ̣͑ŨñşĺƛñƯ͑ñňǕƃ̣͑͑ƣğĺƷňƛñŪ͑ğǕňƣƯňŪƯ͑ğƣƘñňƣ͑ƚƷğ͑ƘğƛŨğƯňŪ͑͑Ĺğƛ͑ğş͑ƣğĺƷňŨğŪƯ͑ėğş
ėğƣğŪǏŵşƷƘñŨğŪƯ͑ėğ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âṣ͑ň͑ėğşƣ͑ƘŵƣƣňĎşğƣ͑ĐñŪǏňƣ͑ĹƛƷňƯ͑ėğ͑şñ͑ƯƛñŨňƯñĐňŶ̢

£ƷŪƯƷñşŨğŪỰ͑ğƣ͑ƘŵėƛñŪ͑ƛğñşňƯǡñƛ͑ƣğƣƣňŵŪƣ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğƣ͑ƘƛğƣğŪĐňñşƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑ƛğƣŵşėƛğ͑ėƷĎƯğƣ͑ň͑ňŪĹŵƛŨñƛ͑ėğ
şͅğƣƯñƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̢

�ĐĐňŵŪƣ͑ėğƣƯñĐñėğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ̤

̸͑sñŪƯğŪňƛ͑ñĐƯƷñşňƯǡñƯ͑şͅğƣƘñň͑ǐğĎ͑ň͑ğşƣ͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ėğ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑ėňĹƷƣňŶ̢

̸͑®ğƣƣňŶ͑ėğ͑ƘƛğƣğŪƯñĐňŶ͑ǩŪñş͑ėğş͑£�Âs̢

̸͑®ğƣƣňŵŪƣ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğƣ͑ƘƛğƣğŪĐňñşƣ͑ƘƷŪƯƷñşƣ̢

˱̢͑ ŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ

 ŵŨ͑ğŪ͑ƯŵƯ͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̣͑ğş͑ėğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ͑łñƷƛĄ͑ėğ͑Ƙŵƣñƛ͑ğƣƘğĐňñş͑ĮŨĹñƣň͑ğŪ͑şñ
ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ň͑şñ͑ŨñŪğƛñ͑ėğ͑ƯƛñŪƣŨğƯƛğ͑ƯñŪƯ͑şñ͑ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ƷƛĎñŪŊƣƯňĐñ͑ĐŵƛƛğƣƘŵŪğŪỰ͑ĐŵŨ͑ƯŵƯğƣ͑ñƚƷğşşğƣ
Đŵƣğƣ͑ƚƷğ͑ƯňŪĺƷňŪ͑ñ͑ǏğƷƛğ͑ñŨĎ͑ğş͑ĐñşğŪėñƛň͑ň͑ğş͑ĹƷŪĐňŵŪñŨğŪƯ͑ėğş͑ƘƛŵƘň͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̢

0Ū͑ñƚƷğƣƯñ͑şŊŪňṇ̃͑ñ͑ĐŵŪƯňŪƷñĐňŶ͑ğƣ͑ėğǩŪğňǕğŪ͑ƷŪ͑ğşƣ͑ƘƛňŪĐňƘñşƣ͑ŊƯğŨƣ͑ƛğĹğƛğŪƯƣ͑ñ͑şñ͑ĐŵŨƷŪňĐñĐňŶ͑ėğş
ƘƛŵĐĠƣ̤

̸ şñƛğėñƯ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏñ͑ň͑Ƙğėñĺŵĺňñ̤͑0şƣ͑ğƣƘñňƣ͑ėğ͑ėğĎñƯ͑ƣͅňŪňĐňğŪ͑ƣğŨƘƛğ͑ñŨĎ͑ƷŪñ̯ğƣ͑͑ƯƛŵĎñėğƣ
ňŪĹŵƛŨñƯňǏğƣ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑Đƛğñƛ͑ƷŪğƣ͑Ďñƣğƣ͑ƣƃşňėğƣ͑ñ͑ƘñƛƯňƛ͑ėğ͑şğƣ͑ƚƷñşƣ͑ėğĎñƯƛğ͑ň͑Ĺğƛ̸łň͑ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ̢

1ƣ͑ĐşñƷ͑ğŪ͑ñƚƷğƣƯƣ͑ŨŵŨğŪƯƣ͑şñ͑ƘƛğƘñƛñĐňŶ͑ň͑ğėňĐňŶ͑ėğşƣ͑ĐŵŪƯňŪĺƷƯƣ͑ň͑ŨñƯğƛňñşƣ͑ŪğĐğƣƣñƛňƣ͑Ƙğƛ͑ñ͑Ĺğƛ̸şñ
ğǕƯğŪƣňǏṇ̃͑ň͑ĹñĐňşňƯñƛ̸Ūğ͑şñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŶ̢͑ÂŪ͑£�Âs͑Ġƣ͑ƷŪ͑ƘƛŵĐĠƣ͑şşñƛĺ͑ň͑ĐŵŨƘşğǕ͑ň͑Đñş͑ėğƣĺƛñŪñƛ͑şñ
ňŪĹŵƛŨñĐňŶ͑ň͑ƯƛñŪƣŨğƯƛğ̸şñ͑ĐŵƛƛğĐƯñŨğŪƯ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ƚƷğ͑şñ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƘƷĺƷň͑ƣğƛ͑ğĹğĐƯňǏñ̢

ÂÃ



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

̸'ňĹƷƣňŶ͑ň͑ĐŵŪǏŵĐñƯƃƛňñ̤͑£ğƛ͑Ưñş͑ƚƷğ͑ğş͑£�Âs͑ėğ͑sñƣƚƷğĹñ͑ƯňŪĺƷň͑ğş͑ŨĄǕňŨ͑ė͋ñĐĐğƘƯñĐňŶ͑ƘŵƣƣňĎşğ͑ğŪƯƛğ
şñ͑ƘŵĎşñĐňỴ̂͑Đñş͑ƚƷğ͑ėƷƛñŪƯ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑ŨñƯğňỤ̈̄͑ƯŵƯłŵŨ͑ƘƷĺƷň͑ƣğƛ̸Ūğ͑ƘñƛƯŊĐňƘ̢

£ğƛ͑ñƚƷğƣƯ͑ŨŵƯňƷ̣͑ėƷƛñŪƯ͑şñ͑H�®0͑ˬ͑ĐñşėƛĄ͑ėğǩŪňƛ͑ƷŪ͑ŨñƘñ͑ƣŵĐňñş͑ƚƷğ͑ňŪĐşŵĺƷň͑ƯŵƯƣ͑ñƚƷğşşƣ͑ñĺğŪƯƣ
ƛğƘƛğƣğŪƯñƯňƷƣ͑ėğş͑ƯğňǕňƯ͑ƣŵĐňñş͑ėğş͑ƘŵĎşğ͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ėğ͑ĐŵŪǏňėñƛ̸şŵƣ͑ğƣƘğĐŊǩĐñŨğŪỰ͑ň͑ƷƯňşňƯǡñƛ͑şñ͑ƣğǏñ
ĐñƘñĐňƯñƯ͑ė͋ñƛƛňĎñƛ͑ñ͑ñşƯƛğƣ͑Đŵş̫şğĐƯňƷƣ͑ň͑ñŨƘşňǩĐñƛ͑şñ͑ĐŵŪǏŵĐñƯƃƛňñ̢

sĠƣ͑ğŪşşĄ͑ėͅñňǕƃ̣͑ň͑ƷŪ͑ĐŵƘ͑ňŪňĐňñėğƣ͑şğƣ͑ƣğƣƣňŵŪƣ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğƣ͑ň͑ėğ͑ėğĎñỰ͑ğƣ͑ėğŨñŪñƛñŪ͑şğƣ͑ėñėğƣ͑ėğ
ĐŵŪƯñĐƯğ͑ñşƣ͑ñƣƣňƣƯğŪƯƣ̢͑'ͅñƚƷğƣƯñ͑ŨñŪğƛñ͑ƣğͅşƣ͑ƘŵėƛĄ͑ñŪñƛ͑ĐŵŪǏŵĐñŪƯ͑ėƷƛñŪƯ͑ğş͑ƯƛñŪƣĐƷƛƣ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ̣͑ň
ğƣ͑ƘŵėƛĄ͑Ĺğƛ͑ƷŪ͑ğƣƯƷėň͑ėğ͑şñ͑ŨŵƣƯƛñ͑ƛğƘƛğƣğŪƯñƯňǏñ͑ƚƷğ͑łñĺň͑ĹŵƛŨñƯ͑ƘñƛƯ͑ėğş͑ĐŵŪŘƷŪƯ͑ėğ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ̢

̸UėğŪƯňǩĐñĐňŶ͑ñŨĎ͑ğş͑ƘƛŵĐĠƣ̤͑ ñşėƛĄ͑Ĺğƛ͑ĮŨĹñƣň͑ğŪ͑ğş͑ĹğƯ͑ƚƷğ͑şñ͑ĺğŪƯ͑ňėğŪƯňǩƚƷň͑şñ͑ĺşŵĎñşňƯñƯ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ
ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̣͑Řñ͑ėğƣ͑ėğ͑ş͋ňŪňĐṇ̌͑ň͑ėƷƛñŪƯ͑ƯŵƯğƣ͑ñƚƷğşşğƣ͑ƣğƣƣňŵŪƣ͑ğƣƘğĐŊǩƚƷğƣ͑ƚƷğ͑ƯňŪĺƷňŪ͑şşŵĐ̢

1ƣ͑Ƙğƛ͑ñňǕƃ͑ƚƷğ̣͑ğŪ͑ƯŵƯ͑ŨŵŨğŪỰ͑ň͑ğƣƘğĐňñşŨğŪƯ͑ñ͑ƘƛňŪĐňƘň͑ėğ͑Đñėñ͑ƣğƣƣňỴ̂͑ğƣ͑ĐŵŪƯğǕƯƷñşňƯǡñƛĄ͑şñ͑ŨñƯğňǕñ
ň͑ğƣ͑ėğƯñşşñƛñŪ͑ğşƣ͑ŵĎŘğĐƯňƷƣ͑ƚƷğ͑ƣğ͑ŪͅğƣƘğƛğŪ̢

̸ ŵŵƛėňŪñĐňŶ͑ŵŪşňŪğ̺͑͑ƘƛğƣğŪĐňñş̤͑0ş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ğƣ͑ĎñƣñƛĄ͑ƘƛňŪĐňƘñşŨğŪƯ͑ğŪ͑ƷŪñ͑ƣĮƛňğ͑ėğ
ƯƛŵĎñėğƣ͑ƘƛğƣğŪĐňñşƣ̣͑ėğƣĐƛňƯğƣ͑ğŪ͑ğş͑Ƙşñ͑ėğ͑ƯƛğĎñşş̣͑ŵŪ͑ƣͅğƣƯñĎşňƛĄ͑şͅğƣƘñň͑ėğ͑ėňĄşğĺ͑ŵŪ͑Ĺğƛ͑şğƣ
ñƘŵƛƯñĐňŵŪƣ͑ƘğƛƯňŪğŪƯƣ̢

'ğ͑ƯŵƯğƣ͑ŨñŪğƛğƣ̣͑ň͑Ƙğƛ͑ñƣƣğĺƷƛñƛ͑ƷŪ͑ñŨƘşň͑ñĎñƣƯ͑ėğ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ƚƷğ͑ğƣ͑ĹñĐňỤ̄͑Ƙğƛ͑Ưñş͑ė͋ñƛƛňĎñƛ͑ñ͑ñşƯƛğƣ
ĺƛƷƘƣ͑ƣŵĐňñşƣ͑ň͑Ƙğƛ͑ƘğƛŨğƯƛğ͑ğş͑ƣğĺƷňŨğŪƯ͑ėğ͑şğƣ͑ƯñƣƚƷğƣ͑ƛğñşňƯǡñėğƣ̣͑ƣ͋łñĎňşňƯñƛĄ͑ƷŪ͑ğƣƘñň͑ñş͑ǐğĎ
ŨƷŪňĐňƘñş͑ƚƷğ͑ĐŵŪƣƯň͑ė͋ƷŪñ͑ƘñƛƯ͑ǩǕñ͑ñŨĎ͑ñƣƘğĐƯğƣ͑ĺğŪğƛñşƣ͑ėğş͑£�Âs͑ň͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ̣͑ň͑Ƙğƛ
ñşƯƛğ̣͑ƷŪ͑ñƘñƛƯñƯ͑ėňŪĄŨňĐ͑ƚƷğ͑ƛğşñƯň͑ƚƷňŪƣ͑ƣŶŪ͑ğşƣ͑ğƣėğǏğŪňŨğŪƯƣ͑ƚƷğ͑ƯňŪėƛñŪ͑şşŵĐ͑ƘƛƃǕňŨñŨğŪƯ͑ň͑ŵŪ͑ğƣ
ƘƷĺƷňŪ͑ėğƣĐñƛƛğĺñƛ͑ğşƣ͑ėŵĐƷŨğŪƯƣ͑ė͋ňŪƯğƛĮƣ̢

®ͅƷƯňşňƯǡñƛñŪ͑ƯñŨĎĠ͑şğƣ͑ǕñƛǕğƣ͑ƣŵĐňñşƣ͑ň͑ğşƣ͑ƘƛŵƘňƣ͑ĐñŪñşƣ͑łñĎňƯƷñşƣ͑ėğ͑şͅ�ŘƷŪƯñŨğŪƯ͑Ƙğƛ͑ñ͑Ĺğƛ͑ėňĹƷƣňŶ͑ėğş
ƘƛŵĐĠƣ̣͑Ưñşƣ͑ĐŵŨ͑ğş͑ƛğƘñƛƯňŨğŪƯ͑ėğ͑ĹƷşşğƯƣ͑ňŪĹŵƛŨñƯňƷƣ͑ñ͑şğƣ͑ĎƸƣƯňğƣ͑ėğ͑şğƣ͑Đñƣğƣ̣͑ĐñƛƯğşşƣ͑ñ͑şñ͑Ǐňñ͑ƘƸĎşňĐñ
ŵ͑ƘƷĎşňĐñĐňŵŪƣ͑ñş͑ĎƷƯşşğƯŊ͑ŨƷŪňĐňƘñş̢

˲̢sğƣƷƛğƣ͑ň͑ñşƯğƛŪñƯňǏğƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ğŪ͑ƛğşñĐňŶ
ñŨĎ͑şñ͑ �ÙU'˭˵

0Ū͑ş͋ñĐƯƷñş͑ĐŵŪƯğǕƯ͑ƣñŪňƯñƛṇ̌͑ƣŵĐňŵğĐŵŪƃŨňĐ͑ň͑ĐŵŨƷŪňƯñƛň͑ñƛƛñŪ͑ėğ͑şñ͑ �ÙU'˭˵̣͑ğƣ͑ƘşñŪƯğĺğŪ͑ñşĺƷŪğƣ
ŨğƣƷƛğƣ͑ň͑ñşƯğƛŪñƯňǏğƣ͑Ƙğƛ͑ĺñƛñŪƯňƛ͑şñ͑ňŨƘşňĐñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ͑ğŪ͑ğş͑ŨñƛĐ͑ėğ͑şñ͑ƛğėñĐĐňŶ͑ėğş͑£�Âs͑ėğ
sñƣƚƷğĹñ̢͑�ƚƷğƣƯğƣ͑ñşƯğƛŪñƯňǏğƣ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ƣğƛǏňƛñŪ͑Ƙğƛ͑ėŵŪñƛ͑ƛğƣƘŵƣƯñ͑ñ͑şñ͑ƣňƯƷñĐňŶ͑ğǕĐğƘĐňŵŪñş
ƚƷğ͑ǏňǏňỤ̃͑Đñş͑ėňƛ̣͑ƚƷğ͑ğŪ͑Đñėñ͑Ĺñƣğ͑ėğş͑ƘƛŵĐĠƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷ͑ĐñşėƛĄ͑Ǐñşŵƛñƛ͑ş͋ñşƯğƛŪñƯňǏñ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňǏñ͑ŨĠƣ
ñėňğŪƯ͑ƣğĺŵŪƣ͑şğƣ͑ƛğĐŵŨñŪñĐňŵŪƣ͑ň͑şňŨňƯñĐňŵŪƣ͑ƣñŪňƯĄƛňğƣ̢

»ŵƯğƣ͑şğƣ͑ñĐĐňŵŪƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňǏğƣ͑ňŪĐşŵƷƛñŪ͑şğƣ͑ŨğƣƷƛğƣ͑łňĺňĮŪňƚƷğƣ͑ŪğĐğƣƣĄƛňğƣ̣͑ň͑ğǕƘŵƣñƛğŨ͑ň
ñĐŵƛėñƛğŨ͑ğşƣ͑ƘƛŵƯŵĐŵşƣ͑ėğ͑ƛğñşňƯǡñĐňŶ͑ėğ͑şğƣ͑ŨñƯğňǕğƣ͑ñŨĎ͑ş͋�ŘƷŪƯñŨğŪƯ̢͑UĺƷñşŨğŪỰ͑łň͑łñƷƛĄ
ñşƯğƛŪñƯňǏğƣ͑Ƙğƛ͑Ĺğƛ͑şğƣ͑ƣğƣƣňŵŪƣ͑ĐŵŨƘşğƯñŨğŪƯ͑ėňĺňƯñşƣ͑ŵ͑łŊĎƛňėğƣ̲͑ƘƛğƣğŪĐňñşƣ͑ň͑ėňĺňƯñşƣ͑ñşłŵƛñ̳̣͑ğŪ͑Đñƣ
ƚƷğ͑ƣňĺƷň͑ŪğĐğƣƣñƛň̢

ÂÄ



£�Âs͑sñƣƚƷğĹñ̸͑͑£ƛŵĺƛñŨñ͑ėğ͑ƘñƛƯňĐňƘñĐňŶ͑ĐňƷƯñėñŪñ

»ñŨĎĠ͑ĐñşėƛĄ͑Ǐñşŵƛñƛ͑ň͑ñŪñşňƯǡñƛ͑Đñėñ͑ñĐĐňŶ͑ƛğñşňƯǡñėṇ̃͑ñŨĎ͑ş͋ŵĎŘğĐƯňƷ͑ėğ͑ėğƯğĐƯñƛ͑ƘŵƣƣňĎşğƣ
ėňƣĐƛňŨňŪñĐňŵŪƣ̣͑ƚƷğ͑ƘŵėƛňğŪ͑ƣğƛ͑ĐñƷƣñėğƣ͑Ƙğƛ͑şğƣ͑ğňŪğƣ͑ň͑ŨğĐñŪňƣŨğƣ͑ƘñƛƯňĐňƘñƯňƷƣ̲͑ğňŪğƣ͑ėňĺňƯñşƣ̣
Ưñşşğƛƣ͑ñ͑ş͋ñňƛğ͑şşňƷƛğ̣͑ğƯĐ̢̳͑ŵ͑ĎĠ̣͑Ƙğƛ͑şñ͑ƣňƯƷñĐňŶ͑ƣñŪňƯĄƛňñ͑ėğş͑ŨŵŨğŪƯ̢͑'ŵŪñƯ͑ğş͑Đñƣ̣͑ƣ͋łñƷƛñŪ͑ėğ͑ėƷƛ͑ñ
ƯğƛŨğ͑ñĐƯňǏňƯñƯƣ͑ğƣƘğĐŊǩƚƷğƣ͑Ƙğƛ͑ĐŵŪĮňǕğƛ͑ş͋ŵƘňŪňŶ͑ė͋ñƚƷğşşƣ͑Đŵş̫şğĐƯňƷƣ͑ƚƷğ͑łñŪ͑ƘñƯňƯ͑şñ͑ėňƣĐƛňŨňŪñĐňŶ̢

�ňǕŊ͑ŨñƯğňỤ̈̄͑ñ͑şğƣ͑ƯğŨĄƯňƚƷğƣ͑ƯƛñĐƯñėğƣ͑Ƙğƛ͑ñşƣ͑ėğĎñƯƣ͑ėğ͑şğƣ͑ėňĹğƛğŪƯƣ͑Ĺñƣğƣ̣͑ƣ͋ňŪĐŵƛƘŵƛñƛñŪ͑şğƣ
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şŵĺŊƣƯňƚƷğƣ̲͑ŪŵƛŨğƣ͑ėğ͑ėňƣƯñŪĐňñŨğŪỰ͑ŪŵǏñ͑ŨŵĎňşňƯñỰ͑ğƯĐ̢̳͑Řñ͑ğƣƯñŪ͑ñ͑ş͋ŵƛėƛğ͑ėğş͑ėňñ̢
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  ANNEX 2: Enquesta d’opinió 
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