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ENQUESTES DE VALORACIÓ
Un cop rebudes i analitzades les respostes al qüestionari de valoració de les
Jornades, hem elaborat aquesta síntesi.
 Quant al perfil de les 31 persones participants, aquest ha estat

tècnic

majoritàriament
(64%), seguit de representants polítics i
d’entitats (12,9% respectivament) i estudiants.

Pel que fa a les valoracions qualitatives extretes del qüestionari, cal explicar que
hem rebut un percentatge de respostes de només el 27% de les persones
participants, per tant, hem de partir d’aquí per a extrapolar els resultats en major
o menor mesura.
Les respostes de valoració estaven en un gradient de 1 a 5, de menys a més
positiva.

gràcies

D’entrada, donam les
als i a les que heu participat en les enquestes;
les vostres aportacions ens faciliten la reflexió i l’anàlisi interna i també
l’organització de properes accions.
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organització prèvia

 La valoració de l’
(difusió, inscripció,
informació general, ...) ha estat molt satisfactòria: el 62% de les persones
l’han valorat com a molt bona i la resta com a bona.

municipi

 En l’elecció del
on es varen realitzar, elegit amb criteris
d’accessibilitat i descentralització, les valoracions es poden considerar com
a positives i molt positives.
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Espais i instal·lacions (accessibilitat, ambient, confort,
acústica, serveis, ...) han estat valorats positivament i molt positivament.

 Valoració dels continguts i interès de les

conferències i intervencions

Participació ciutadana, democràcia, administració pública. ERNESTO GANUZA
Problemes complexos - solucions compartides. El diagnòstic compartit. AXEL MORENO
Elements transversables de la PC a altres actuacions. MARÍA BECEDAS
Normativa de Participació Ciutadana. Perspectives de futur (TAULA RODONA)
Experiències i aportacions de les consultes ciutadanes". NIEVES ESCORZA
Problemes complexos - solucions compartides. La mediació comunitària. OSCAR NEGREDO
50 reptes de les administracions públiques. (TALLER, Novagob )
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Finalment, i en resum, destacam que la
molt favorable.

valoració general ha estat

Bona

Molt bona

Moltes gràcies
a totes i a tots per la vostra

participació!!!!
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