ENQUESTA DE VALORACIÓ

DISTRIBUCIÓ

Per la distribució de l’enquesta es va enviar un correu electrònic a totes les
persones que estaven inscrites a la plataforma
https://espluguesparticipa.diba.cat/ o que havien participat en alguna
sessió presencial al llarg del procés.

PARTICIPANTS

n=62

DURACIÓ

Les persones participants van poder omplir l’enquesta des del 23 de maig
fins al 10 de juny (dues setmanes i mitja)

Tipus de participació
(resposta múltiple; números absoluts)

COM HAS
PARTICIPAT?

La fase on hi ha hagut major participació del
procés és la votació final, seguida de la fase de
donar suports.

PERFILS DE
PARTICIPACIÓ

Com que la pregunta permetia respondre més
d’una fase, hem dividit els enquestats en tres
perfils de participació.
El perfil majoritari és el que només participa a la
fase final de votacions (45%), seguit del qui ha
participat a la fase de suports i també (o no) a la
votació final (16%), i el perfil que ha fet propostes
en la fase inicial (13%).

Coneixement del procés (I)
(resposta múltiple; números absoluts)

COM ET VAS
ASSABENTAR
DEL PROCÉS
PARTICIPATIU?

El boca-orella i les xarxes personals han sigut clau
per a la difusió del procés participatiu. Prop de la
meitat dels participants a l’enquesta se’n van
assabentar per una altra persona.
Altres mitjans de comunicació a destacar han sigut
la revista El Pont, la web de l’Ajuntament, les
xarxes socials o els stands al carrer.
El mitjà que ha tingut un rol menor entre els
enquestats són els fulletons.

Coneixement del procés (II)

COM ET VAS
ASSABENTAR
DEL PROCÉS
PARTICIPATIU?
Segons perfil
participatiu

Les persones que han participat en les fases de
votació i de donar suport han conegut més el
procés per les xarxes personals.
Els stands del carrer són importants perquè són el
segon ítem més assenyalat pels qui només han
participat en la votació final.
Els qui han participat des de la fase de
presentació de propostes s’han assabentat més
pels diversos canals de l’ajuntament: web, revista
El Pont, correu electrònic.

Difusió del procés

VALORACIÓ
DE LA
DIFUSIÓ

3 de cada 4 enquestats pensa que sí s’ha fet una
bona difusió del procés.

Valoració de
la difusió
segons perfil
participatiu

Els qui han participat més (fent propostes) són
qui hi estan més d’acord. En canvi, entre els qui
han participat menys (només votant), n’hi ha més
que pensen que no s’ha fet bona difusió.

Dificultats per participar

DIFICULTATS

La gran majoria d’enquestats i enquestades no
ha tingut cap dificultat per participar en el procés.

Dificultats
segons perfil
participatiu

No hi ha diferències significatives entre els perfils
de participació pel que fa a les dificultats que han
pogut tenir a l’hora de participar.

Intenció de tornar a participar i
de recomanació

TORNARIES A
PARTICIPAR?

RECOMANARIES
A UNA ALTRA
PERSONA QUE
PARTICIPÉS?

Quasi la totalitat de les persones enquestades
tornarien a participar en properes edicions i
recomanarien a una altra persona que participés.
Només dues persones de les que han contestat
l’enquesta estan descontentes.

Satisfacció amb el procés

GRAU DE
SATISFACCIÓ

La satisfacció global del procés és bona, perquè
la puntuació mitjana que els enquestats i
enquestades li donen al procés participatiu és de
7,42. Un 51% li donen una nota de 8 o superior, i
només un 9% li dona una nota entre 1 i 5.

Grau de
satisfacció
segons perfil
participatiu

Les diferències de satisfacció entre perfils són
mínimes. El perfil més satisfet és el que només
ha participat en la fase final de votacions (7,61),
mentre que entre els qui han fet propostes és on
trobem algun més insatisfet que fa baixar la
mitjana a 7,08.

