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Avaluació enquesta ciutadana
Es va realitzar una enquesta ciutadana de resposta àgil i de complexitat baixa per
incentivar la participació. El resultat després de mes i mig de disposar d’una enquesta
en format paper a diversos punts dels equipaments municipals i en format digital online
ha sigut:
-

66 respostes en format paper.
55 respostes en format digital.

Com a primera enquesta, sembla que no ha tingut l’impacte desitjat, aquest abast de
l’enquesta sembla que ha sigut insuficient pel fet d’una falta d’insistència en els mètodes
de difusió per abastir a la ciutadania de l’existència de l’enquesta. Semblar ser, que una
de les causes, és l’excessiva burocràcia necessària per a la utilització de les xarxes socials
(que han de ser un mètode ràpid i àgil de difusió). També sembla que els mètodes
clàssics de difusió (cartell i radio) no afavoreixen suficient a què les persones vulguin
enregistrar una enquesta en paper.
Farem una esmena de cada pregunta i avaluarem els resultats obtinguts.

1.- T’agrada les activitats que es fan de cultura al poble? (com les obres de teatre, la
festa de la revetlla, les activitats de la biblioteca, el mercat medieval, la cavalcada de
reis, etc)

T’agrada les activitats que es fan de cultura al
poble?

abstenció
3%

no
9%

si
88%
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2.- Assisteixes a aquests actes?

Assisteixes a aquests actes?
no
16%

abstenció
3%

si
81%

En aquestes dues primeres respostes podem observar que la gran majoria de les
activitats que es realitzen al municipi són conegudes pels ciutadans i consumides per
aquests mateixos ciutadans.
Podem dir que les persones que reben la informació de les activitats és principalment
consumidor d’elles i li agrada la programació que es realitza al municipi.
Per tal, assegurem que una causa de la falta de participació en les activitats prové d’una
difusió insuficient o ineficient. Hem de puntualitzar que la gran majoria de les activitats
que es realitzen des de l’àrea de cultura no surten en les noves formes de difusió 3.0
(xarxes socials).
Entre les observacions que han aportat la ciutadania trobem mencions a la importància
de gaudir de la cultura de poble i d’aprendre de les tradicions catalanes i històriques
mitjançant les activitats d’oci culturals. També mencionen l’oferta per a infants que
agrada molt i és molt entretinguda pel públic diana.
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3.- Assisteixes a les activitats que realitzen les entitats?

Assisteixes a les activitats que realitzen les
entitats?

abstenció
2%

no
33%

si
65%

Veiem que en l’apartat de les activitats de les entitats del municipi, un alt nivell de
percentatge que no assisteix. Sembla que moltes de les activitats s’assisteix a causa de
ser de la mateixa entitat, que veuen una manera de fer poble i crear xarxa.
D’altra banda, les respostes més properes al no, consideren que les activitats de les
entitats estan destinades a elles mateixes, no s’apropen per una percepció
d’hermetisme en les entitats i d’una falta de difusió dels actes, que moltes vegades
s’adonen una vegada a passat l’acte en qüestió.
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4.- Quin àmbit agrada més?

Quins àmbits t'agraden més?

61,98%

53,72%

58,68%

46,28%

41,32%

Activitats infantils

Activitats historiques

80,17%

38,02%
19,83%
Activitats culturals

Festes
No agrada

Agrada

En l’àmbit dels gustos de les persones del municipi, veiem que una gran majoria de les
persones els hi agrada en general les activitats que es realitzen al municipi. Podem
extreure un parell d’excepcions, veiem que les activitats de festes agraden a una gran
majoria i que les activitats infantils que hi havia una menció anteriorment de la seva
grandesa, veiem que no és una de les activitats que més agraden.
D’altres activitats que han predominat, destaquen FANCON i les nits musicals. Activitats
realitzades per entitats municipals i que col·labora l’ajuntament.

5.- Coneixes l’agenda cultural?

Coneixes l'agenda cultural?

abstenció
9%

no
19%

si
72%
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Podem veure que existeix la gran majoria dels ciutadans coneixen el recurs de l’agenda
cultural per veure els actes culturals. En aquest sentit hem d’enfocar els esforços en la
possibilitat que aquest recurs arribi encara a més ciutadans i realitzar algun protocol
estandarditzat a l’abast de les entitats per promocionar els actes de les entitats per fer
que més gent pugui assistir als actes de les entitats municipals.

6.- Coneixes el centre cívic?

Coneixes el centre cívic?
abstenció
8%

no
27%

si
65%

Amb aquestes respostes, podem extreure que encara hi ha un gran percentatge de la
població que desconeix el centre cívic. Per poder potenciar més l’ús del centre cívic i per
rebot el seu reconeixement als ciutadans del poble, s’hauria de realitzar més activitats
de l’ajuntament en aquest edifici aprofitant la grandesa del seu entorn.

7.- Coneixes el punt de voluntariat (Punt VAC)?

Coneixes el punt de voluntariat (Punt VAC)?
si
25%

abstenció
10%
no
65%
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Veiem que en el cas del servei de Voluntariat d’Acció Ciutadana és en gran majoria un
servei desconegut per la ciutadania. Aquest servei, tot i estar en funcionament des de
fa més d’un any, té més d’un 50% de la ciutadania que no coneix el seu servei.
Per poder combatre aquests resultats s’hi hauria primer de tot donar a conèixer en els
formats que percep la ciutadania i les entitats. En aquest cas, una primera forma de
difusió seria l’agenda cultural, a causa de la seva globalitat, pot esdevenir un espai ideal
per la difusió d’un espai de captació de voluntaris per les mateixes activitats.

8.- Què t’agradaria que és realitzes al municipi des de l’ajuntament per potenciar la
cultura?
Aquesta pregunta al ser oberta, és farà un resum de les peticions més repetides per
ordre de les més demandades a les menys demandades, després d’anunciar.
-

Potenciar la difusió.
Reformar el teatre i en especial les butaques.
Realitzar més festivitats de gran envergadura.
Construir una piscina.
Construir una biblioteca de la xarxa de la diputació.
Oci per al jovent.
Sala d’exposicions.
Tallers didàctics.
Dinamització del centre cívic.

9.- Observacions que vulguis afegir.
Aquesta pregunta també és una pregunta oberta que dóna peu a moltes respostes molt
variades. Es farà un resum de les peticions més repetides per ordre de les més
demandades a les menys demandades, després d’anunciar.
-

Millorar l’horari de les activitats perquè no es trepitgin les activitats.
Tenir un espai de participació permanent.
Tenim molt de patrimoni, però està mal utilitzat.
Bar a la masia de Can Cortès.
Utilitzar altres espais municipals per a actes culturals (Can Falguera, Centre Cívic,
jardins de Can Cortès i Jardins Torre Folch).
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