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PRESENTACIÓ

L’objectiu general és definir accions que
promoguin la convivència en el poble,
que permetin teixir relacions entre la
ciutadania i enfortir així el seu sentiment
de comunitat, i que permetin millorar la
seva participació en el municipi.

OBJECTE DE L’ENCÀRREC

Aquest projecte de dinamització comunitària
integra el disseny, coordinació i facilitació dels
serveis necessaris per al desenvolupament
d’un diagnòstic breu sobre la sensació de
pertinença a la comunitat, el retorn de les
conclusions i les primeres línies d’un pla
d’acció que vol fomentar la convivència i la
cohesió social en el municipi.

La dinamització del procés s’adreça a totes
les parts del municipi (nucli, urbanitzacions i
masies disseminades). Es vol treballar per
millorar la interrelació entre els habitants,
oferint accions que facilitin aquesta relació
entre ells i també amb l’Ajuntament, amb la
finalitat d'afavorir l’enfortiment del teixit social
i comunitari, i millorar les condicions de vida
dels veïns i veïnes del poble.

La iniciativa consisteix en una intervenció
preventiva, promocional, positiva i enriquidora
per fomentar la connexió relacional entre les
urbanitzacions del municipi i afavorir la
cohesió social per tal d’aconseguir
l'apoderament de la societat en pro de la
convivència i el desenvolupament comunitari.

OBJECTIUS DEL PROCÉS

- Detectar quin tipus de vida es fa al
poble i definir accions que puguin
fomentar la convivència i la
participació en el municipi.

- Detectar les diferents formes de
participació possible i millorar allò que
calgui.

- Vetllar per augmentar la participació de
veïns i veïnes en la dinamització del
poble.

- Apostar políticament per incentivar
aquesta participació durant els
pròxims anys, governi qui governi al
consistori.

- Donar continuïtat a la campanya “El
poble que vols viure” i a una sèrie
d’accions que ja s’estan impulsant des
de l’Ajuntament.

- Implementar accions i provocar canvis
durant l’any 2022.
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METODOLOGIA

Des de l’inici, la voluntat de la metodologia
emprada ha estat desenvolupar un procés
constructiu, que incorpori les visions de tots
els agents perquè s’hi sentin part i anar
treballant durant el mateix procés aquest
objectiu de cohesió social.

En les accions a desplegar s’ha volgut
incloure la suma de totes les veus i, per
aquest motiu, s’han realitzat converses
prèvies amb els representants polítics del
consistori municipal, així com amb agents
clau de la ciutadania.

La generació d’aliances amb aquests agents
clau té la finalitat de convertir-los en “agents
multiplicadors” del procés. El rol d’aquests
agents és poder fer contrast, propostes i
suggeriments sobre el procés i el contingut de
les eines usades, però sobretot ser un canal
de difusió del projecte, i arribar així a un major
ventall de ciutadania.

La selecció d’aquests agents multiplicadors
s’ha dut a terme per tal d’aconseguir
representació de totes les urbanitzacions del
municipi així com del nombre més gran
possible de franges d’edat. L’objectiu era
garantir que la informació del procés arribés a
tot el territori de Sant Quirze Safaja.

Per altra banda, en els diferents espais tècnics
s’han dissenyat les eines a utilitzar, el relat del
projecte i els moments clau d’escolta i
participació amb la ciutadania.

S’ha intentat buscar eines en clau propositiva
i de recerca d’oportunitats i no únicament en
clau de diagnosi, per tal de poder elaborar
unes línies d’acció més concretes i acotades.
En aquest cas i amb els recursos disponibles
s’ha optat per dur a terme una enquesta a la
ciutadania.

A causa de les condicions sanitàries del
moment, durant el desenvolupament del
projecte s’han combinat els actes realitzats de
forma presencial amb les sessions en format
virtual.
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CONTEXT TERRITORIAL

Sant Quirze Safaja es troba a la comarca del
Moianès i està format per diferents nuclis
habitats o urbanitzacions enmig d’una
orografia muntanyosa: el nucli vell del poble,
Solà del Boix, Pla de Badó, Pinars de Badó,
Les Clotes, les Torras, així com tota una zona
de masies disperses per la zona de Bertí. En
total hi ha una població de 698 habitants.

Es tracta doncs d’una estructura urbana
dispersa connectada per dues vies de trànsit
principals: BV-1341 i la C-1413B.

Aquesta forma d’assentament dispers
condiciona la ubicació dels serveis i
equipaments del municipi i la proximitat entre
ells, així com el temps i les distàncies a
recórrer per al desenvolupament de la vida
quotidiana de la seva població.

L’organització territorial del municipi no facilita
doncs de forma natural, la interacció de
veïnes i veïns, així que s’han de plantejar
estratègies que aproximin els usos quotidians
a les urbanitzacions o bé a les persones cap
als espais públics i de relació.

Aquesta aproximació d’activitats i espais s’ha
de garantir per a tota classe de població,
independentment de les seves condicions de
mobilitat.
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PAQUETS DE TREBALL I
ACCIONS REALITZADES

COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL
PROCÉS

La coordinació del projecte ha estat a càrrec
de les tècniques de la Cooperativa Etcèteres i
el regidor de Joventut, Cohesió social i
participació ciutadana, Comunicació i
Mobilitat sostenible, Aitor Guiteras.

21 setembre 2021
Reunió inicial de contrast de la proposta,
elaboració del calendari i definició de la
interlocució.

Periòdicament durant el procés
Reunions de seguiment i de treball entre
l’equip tècnic i l’equip promotor del projecte.

Març 2022
Reunió de tancament i avaluació en
finalitzar l’entrega del document.

TREBALLS ORGANITZATIUS INICIALS
I COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

Abans de dur a terme qualsevol acció, cal
definir diferents aspectes que seran clau per
l’èxit del projecte i ajudaran a definir el relat a
compartir amb la ciutadania.

En aquest moment s’estableixen els
mecanismes de coordinació, s’emmarca el
procés tant en l’àmbit polític (equip de govern)
com en l’àmbit tècnic.

30 setembre 2021
Visita al territori, per tal de conèixer el
context territorial on es desenvolupa el
projecte.

14 i 15 d’octubre de 2021
Presentació del procés a l’equip de govern
i els regidors de l’oposició, amb els
següents objectius:

- Presentar el perquè de desenvolupar
aquest projecte des de l’Ajuntament

- Generar aliances amb tot l’equip de
govern perquè es convertiren en
agents multiplicadors.

- Recollir propostes i suggeriments a
incorporar al projecte abans de
començar a implementar-lo amb la
ciutadania.
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10 de novembre de 2021
Presentació del procés als agents
multiplicadors, amb els següents objectius:

- Presentar el perquè de desenvolupar
aquest projecte des de l’Ajuntament de
Sant Quirze Safaja.

- Generar aliances amb agents clau del
poble perquè es converteixen en
agents multiplicadors del procés.

- Recollir propostes i suggeriments a
incorporar al projecte abans de
començar a implementar-lo amb la
resta de veïns i veïnes del poble.

ANÀLISI DE RESULTATS I
ELABORACIÓ DE DOCUMENTS

Per accionar el projecte de dinamització
comunitària cal posar en marxa eines que ens
permetin conèixer la situació del municipi i de
la ciutadania sobre el seu sentir i a la vegada,
captar la seva atenció i interès per la seva
participació posterior en el pla d’acció.

Novembre 2021
Disseny de l’enquesta
Elaboració de les preguntes de l’enquesta i
maquetació en digital i en paper.

Desembre 2021
Recollida de respostes a l'enquesta
El període de participació ha estat entre el 29
de novembre i el 19 de desembre de 2021.

Gener 2022
Anàlisi de resultats i elaboració de
document de pla d’acció

Elaboració d’un document de recull dels
resultats obtinguts en les enquestes i redacció
d’un seguit de recomanacions i possibles
línies de continuïtat.

RETORN A LA CIUTADANIA I PLA
D’ACCIÓ

Una vegada elaborat el document amb un
primer plantejament de les possibles línies de
continuïtat, l’Ajuntament podrà activar els
mecanismes que consideri per fer retorn
d’aquesta informació a la ciutadania, sigui a
través d’espais presencials o mitjançant els
mitjans habituals de difusió en el municipi.

Es pot valorar generar noves accions, obrir
espais d’escolta o participació, continuar
indagant en problemàtiques o temes, etc.
amb la complicitat de la ciutadania.
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Esquema d’accions dels procés
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ANÀLISI DE RESULTATS DE
L’ENQUESTA

S’han rebut un total de 61 respostes a
través dels dos mitjans, digital i en
paper, que sobre la població total de
Sant Quirze Safaja (698 habitants1),
suposa aproximadament un 9% de
participació.

1 Dades de 2021 facilitades pel mateix ajuntament
de Sant Quirze Safaja.

L’enquesta participativa ha estat la tècnica
escollida per poder conèixer els principals
interessos de la població en relació amb
certes iniciatives o activitats comunitàries que
es podrien incentivar des de l’Ajuntament.

Les enquestes participatives són indicades
quan es vol obtenir informació general en poc
temps.

La informació que s’aconsegueix no permet
una anàlisi de tipus interpretatiu profund ni
detallat, però, per contra, les enquestes
participatives aporten informació sobre
tendències i opinions generals que
poden suggerir noves línies de recerca
en el futur amb major nivell de detall i
aprofundiment, si s’escau i així es
prioritza.

En aquest cas, pel perfil de certa part de la
població del municipi, que és conegut que no
accedeixen amb facilitat a les tecnologies
digitals, i amb l’objectiu d’arribar a un major
nombre de veïnes i veïns, s’ha optat per
combinar l’enquesta digital amb l’enquesta en
paper.

L’enquesta digital s’ha dissenyat a través de la
plataforma Framaforms.org
(https://framaforms.org/abc/ca/). L’enllaç a
l’enquesta és:

https://framaforms.org/teixim-sant-quirze-163
6622045

De forma complementària, s’ha elaborat un
qüestionari en paper amb el mateix contingut,
del qual s’ha fet arribar un exemplar a les
bústies de tots els veïns i veïnes del municipi.
Es pot veure el document de l’enquesta  en
l’Annex 1 d’aquest document.

L’enquesta s’ha estructurat en tres blocs de
preguntes:

Bloc 1
La finalitat d’aquest bloc de preguntes és
identificar el tipus de participant i la relació
d’aquest amb el municipi, així com el grau de
coneixença que té de les diferents zones que
conformen el poble de Sant Quirze Safaja.

Bloc 2
Aquest bloc conté tot el paquet de preguntes
adreçat a detectar els interessos dels veïns i
veïnes de Sant Quirze en relació amb la seva
participació i implicació en un conjunt
d’activitats i accions comunitàries
proposades.

Bloc 3
En aquest apartat es fan qüestions en relació
amb els canals de comunicació, per a
detectar possibles mancances i millores a
realitzar.
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BLOC I
DADES DEL PARTICIPANT
RELACIÓ AMB EL MUNICIPI
GRAU DE CONEIXENÇA
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1 Amb quin gènere t’identifiques?

Dones 35 57,4%

Homes 25 41,0%

Altres 1 1,6%

Les respostes obtingudes suposen el 10,94%
sobre la població total de dones (320 dones) i
el 6,6% sobre la població total d’homes (378
homes).

2 Quina edat tens?

Menys de 16 anys 2 3,3%

Entre 16 i 24 anys 0 0,0%

Entre 25 i 44 anys 32 52,5%

Entre 45 i 64 anys 23 37,7%

Entre 65 i 74 anys 2 3,3%

Més de 75 anys 2 3,3%

La franja entre 25 i 64 anys, suposa el 90% de
les respostes, i també el grup majoritari de
població a Sant Quirze (404 persones, 58%
de la població total).
Queda infrarepresentada la franja de gent més
jove (fins a 24 anys) i més gran (a partir de 65
anys).

3 Jo a SQS:

Hi visc, però no hi
treballo

27 44,3%

Hi treballo, però no hi
visc

3 4,9%

Hi visc i hi treballo 9 14,8%

Hi tinc segona
residència / Estiuejo

22 36,1%

Queden representats doncs de forma
equilibrada tots els grups de residents, tant
els que viuen de forma permanent com
aquells que únicament hi passen temporades.

4 Quant de temps fa que hi vius / treballes
/ estiueges a SQS?

Menys de 5 anys 13 21,3%

Entre 5 i 10 anys 9 14,8%

Més de 10 anys 39 63,9%

5 En quina zona de SQS vius / treballes /
estiueges?

població del nucli

Solà del Boix 20 32,8% 117 17,1%

Nucli del poble 11 18,0% 89 12,4%

Les Clotes 10 16,4% 133 7,5%

Pla del Badó 6 9,8% 111 5,4%

Pinars del Badó 5 8,2% 124 4,0%

Masies
disseminades

4 6,6% 89 4,5%

Les Torras 1 1,6% 24 4,2%

Bertí 0 0,0%

No ho sé 0 0,0%

Altres*: 4 6,6%

*Zona taller, Camí Guitert, Mas El Cerdà, Camí
de Barnils.

En la 2a columna, s’obtenen els percentatges
en relació al total de respostes. En la 4a
columna s’obtenen els percentatges en relació
a la població del nucli.

Destaca el nombre de respostes de la zona de
Solà del Boix i la baixa participació en el nucli
de Las Torras i Bertí, el qual no està
representat per cap participant de l’enquesta.
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6 Coneixes les altres zones que
conformen el poble?

MOLT-FORÇA

Nucli del poble 58 95,1% 3 4,9%

Solà del Boix 41 67,2% 20 32,8%

Pla del Badó 41 67,2% 20 32,8%

Les Clotes 36 59,0% 25 41,0%

Pinars del Badó 34 55,7% 27 44,3%

Les Torras 23 37,7% 38 62,3%

Masies
disseminades

21 34,4%
40 65,6%

Bertí 19 31,1% 42 68,9%

POC-GENS

Les zones més conegudes per la població
participant són les més properes al nucli del
poble (Solà del Boix i Pla del Badó), que
coincideixen també amb les zones de major
participació (Solà del boix i Nucli del Poble).

Les zones més desconegudes són aquelles
conformades per un habitatge més dispers i
més allunyades de les vies principals, com és
el cas de Las Torras, Bertí i les masies
disseminades.

7 Per quina raó sols desplaçar-te per les
diferents zones del poble?

Per gaudir de l'entorn 49 80,3%

Per a fer tasques
quotidianes (comprar,
paperassa, farmàcia,
etc.)

36 59,0%

Per a veure a
familiars i/o coneguts

26 42,6%

Per a participar en
activitats socials

19 31,1%

Per feina 6 9,8%

Per anar a l'escola 6 9,8%

Altres* 0 0,0%

* Per quedar amb els amics, excursions…

Les quatres principals raons anomenades per
als desplaçaments interns, dins del municipi,
són activitats relacionades amb el que es
coneix com l’esfera reproductiva i l’esfera
pròpia, segons la classificació que es fa des
de l’urbanisme amb perspectiva de gènere2 .

2 POSTSUBURBIA, Rehabilitación de
urbanizaciones residenciales monofuncionales de
baja densidad. Diversos autors, Coord. Zaida
Muxí. Editorial Comanegra

“L’esfera reproductiva és el conjunt d’activitats
no remunerades que realitzen les persones
d’una família per a elles mateixa, per als
membres de la seva pròpia unitat familiar o
per a una unitat aliena.”

“L’esfera pròpia és la que inclou el conjunt
d’activitats relacionades amb el
desenvolupament personal i intel·lectual de
cada persona. Aquí trobem la vida social, els
esports, l’oci…”

8 Habitualment, com et desplaces entre
aquestes zones?

En vehicle propi 52 85,2%

Caminant 46 75,4%

En bici 14 23,0%

Demano que em
portin altres persones

2 3,3%

Altres 0 0,0%

Com es veu, hi ha un equilibri entre la
mobilitat en vehicle privat i la mobilitat a peu i
és també destacable la mobilitat en bicicleta.
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9 Si et vols veure amb persones amigues o
conegudes en el poble, on us soleu trobar?

A casa 52 85,2%

En el bar/restaurant
del poble*

18 29,5%

En algun equipament
del poble

12 19,7%

En la natura 11 18,0%

En algun espai públic
del poble

8 13,1%

Altres: 0 0,0%

*El Revolt, Restaurant Càmping l'Illa, La
Masia.

Alguns d’aquests espais públics o
equipaments anomenats com a llocs actuals
de trobada:

S’observa la polaritat generada en la majoria
de respostes entre un espai públic com el
Parc de l’Aigua i un de privat com és el Club
Esportiu El Roure.

10 Creus que es podrien potenciar alguns
llocs del poble com espais de trobada?

Si 47 77,0%

No 14 23,0%

La majoria de participants troben que hi ha
espais amb potencialitat per a convertir-se en
llocs d’interacció entre el veïnatge.

S’anomenen tant espais públics o exteriors,
tant de dins com de l’entorn del poble, així
com diferents edificis i equipaments
municipals.

S’identifiquen ja algun llocs que actualment ja
són o es troben propers a espais espontanis
de trobada, com l’aparcament davant La
Fonda.

També apareixen idees a l’hora de potenciar
aquests espais i els seus possibles usos:

● Aparcament de la Fonda: treure els
vehicles i aprofitar-ho per a posar
taules de ping pong, zones de joc o
zona d’esbarjo per a joves.

● Recuperar el Mirador de Cal Menut
(Termes vell - La Campana)

● Club Esportiu El Roure: obrir-lo al
públic per a algunes activitats
concretes.

● L’escola i Llar d’infants: utilitzar-les per
a altres usos quan estan tancades.

● Centre Cívic i el camp de futbol del
Parc de l'Aigua; Camp de futbol de
Pinars del Badó

● Els camins GR
● Trobar llocs amb encant i poder-hi fer

activitats (xerrades, ioga, projeccions
etc)

● Aprofitar els espais emblemàtics de
l’entorn

● Crear un club esportiu municipal i/o
d'entitats esportives públiques
municipals: running, ciclisme,
senderisme... Per tots els nivells.

● Espai davant l’antiga tenda

TEIXIM SANT QUIRZE ❚ 16



BLOC II
PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ
EN ACCIONS COMUNITÀRIES
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11 Actualment participes en alguna entitat
formal, grup de trobada o col·lectiu
informal en el poble? (per exemple: l'AFA
de l'escola, grup de caminades, etc.)

No 48 78,7%

Si 13 21,3%

La gran majoria dels participants actualment
no hi participen en cap espai més o menys
organitzat de trobada.

Els que sí que ho fan, anomenen les següents
entitats:

- Raid verd
- Pedals de la Marató
- AFA de l’escola (3 persones)
- Activitats socials de l’ajuntament o

d’altres
- Festa major / Comissió de festes
- Comunitat de propietaris
- Grup de caminades
- Grup d’amics per fer esport

12 Si no ho fas, t’agradaria fer-ho?

Si 32 52,5%

No 29 47,5%

Malgrat que un percentatge molt alt no ho fan
actualment, més de la meitat dels participants
mostren predisposició a participar en algun
tipus de grup o col·lectiu formal o informal.

13 En el passat, hi havies participat?

Si 32 52,5%

No 29 47,5%

Si les persones disposades a participar de
nou ho fessin, es recuperaria el nivell de
participació existent en el passat.

“De vegades penso que falta vida al
poble. Les activitats que es proposen a
l’estiu són molt interessants però falten
activitats durant l'any. Avui la pedalada
per la marató ha sigut espectacular!
L’ambient, l'organització…Es podrien fer
més coses d’aquestes.”
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14 Digue'ns quins són els teus principals
interessos:

L’objectiu d’aquesta pregunta és poder
graduar l’interès que generen cert tipus
d’activitats als participants, els quals havien
d’ordenar-les per ordre de preferència entre 1
(molt d’interès) i 10 (poc d’interès).

Les dades s’han analitzat agrupant:

- les posicions 1,2,3 per a determinar les
activitats que generen més interès.

- les posicions 4,5,6 i 7 per a determinar
les activitats que generen interès
sense generar rebuig.

- les posicions valorades amb 8,9 i 10
per a determinar aquelles activitats
que no generen interès

En el gràfic únicament es mostren els valors
de les dues franges que s’ha considerat que
són d’interès.

ACTIVITATS

1 Visites culturals i patrimonials pel poble o l’entorn
2 Activitats en la natura: senderisme, conèixer i
recollir bolets/plantes aromàtiques…
3 Activitats de caça i pesca
4 Ludoteca, grup de criança, jocs infantils, sortides
familiars...
5 Esports: ping pong, lliga de futbol, grup de running,
bicicleta, skate…
6 Club de lectura

7 Cinefòrum
8 Teatre
9 Escacs, jocs de taula…

10 Ioga, pilates, meditació...
11 Ball, dansa...
12 Receptes de cuina, fer melmelades…
13 Intercanvi d’idiomes, informàtica...
14 Tallers de bicicleta, fusteria, ceràmica,..
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Segons el quadre anterior, les activitats
ordenades segons la suma de les posicions
de “més interès” i “interès” serien:

- Activitats de caça i pesca (49)
- Activitats en la natura: senderisme,

conèixer i recollir bolets/plantes
aromàtiques… (47)

- Receptes de cuina, fer
melmelades...(45)

- Intercanvi d’idiomes,
informàtica…(45)

- Ludoteca, grup de criança, jocs
infantils, sortides familiars... (44)

- Escacs, jocs de taula… (42)
- Esports: ping pong, lliga de futbol,

grup de running, bicicleta, skate…
(41)

- Ioga, pilates, meditació…(38)
- Cinefòrum (37)
- Teatre (37)
- Tallers de bicicleta, fusteria,

ceràmica...(36)
- Visites culturals i patrimonials pel

poble o l’entorn (34)
- Ball, dansa...(34)
- Club de lectura (26)

15 T’agradaria poder formar part de la
gestió i l’organització d’activitats?

No, no estic interessat/da 27 44,3%

Depèn, necessitaria més
informació del que implica

25 41,0%

Sí, m’agradaria 9 14,8%

Segons els resultats, els potencials interessats
en la gestió i organització d’activitats suposen
el 56% dels participants, però s’ha de tenir en
compte que un percentatge d’aquests ho
acabaran de decidir en funció del que suposi
aquesta gestió i organització.
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16 Participaries en:

Aquest grup de preguntes pretén detectar
aquelles iniciatives de caràcter comunitari que
són de major interès per als veïns i veïnes de
Sant Quirze Safaja.

Es tracta de preguntes amb gran varietat
d’activitats, i de resposta oberta, així que s’ha
fet una anàlisi amb les dades específiques de
cada bloc i posteriorment una anàlisi amb les
dades absolutes, on es fa una comparativa en
relació amb els vots totals.

Aquesta doble anàlisi permet detectar
aquelles activitats més assenyalades dins del
seu propi grup, i també el valor atorgat a
aquell grup d’iniciatives dins el global.

En alguns casos, dins del seu grup, algunes
accions destaquen amb molta proporció
sobre les altres, quedant clarament
remarcades com accions d'implementació
prioritària. En altres casos, els percentatges
s’han repartit de forma més equitativa dins de
totes les opcions del bloc.
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16a
Hort comunitari 18 18,0%

Taller d’oficis* 18 18,0%

Accions per adequar i
millorar els espais de
trobada del municipi3

15 15,0%

Grup de consum en el que
poder compartir les
compres d’aliments
ecològics

14 14,0%

Compostatge comunitari 13 13,0%

Banc d’eines compartit** 13 13,0%

Gestionar els jardins
privats de forma
col·lectiva4

9 9,0%

TOTAL RESPOSTES 100 28,7%

Destaquen les dues primeres iniciatives amb
un 18%, però les quatre posteriors també són
d’interès per a un percentatge important dels
participants sense generar-se diferències
importants. En global, ha estat el bloc més
votat.

4 Per exemple: contractació conjunta d’empreses
de jardineria, etc.

3 Accions com neteja i manteniment, plantació de
vegetació, decoració artística, etc.)

16b
Iniciativa per facilitar la
mobilitat de joves, gent
gran o persones sense
vehicle entre les
urbanitzacions

22 35,5%

Grup de sortides lúdiques
en bicicleta

21 33,9%

Grup d’acompanyament
escolar*

11 17,7%

Compartir vehicle per dins
o fora del poble

8 12,9%

TOTAL RESPOSTES 62 17,8%

En aquest cas, les dues primeres iniciatives
destaquen, amb prou diferència, sobre la resta
així que es pot prioritzar l’activació d’aquestes
dues accions.

En general, aquest bloc ha rebut un
percentatge important de votacions, recollint
aproximadament  el 18% de totes les
respostes.

16c
Posar en valor el patrimoni
natural i cultural del
municipi

20 22,2%

Organitzar rutes d’interès
entre les urbanitzacions del
poble

18 20,0%

Organitzar una lliga
d’esports entre veïns i
veïnes

16 17,8%

Posar en valor a les dones
destacades del municipi

14 15,6%

Fer un catàleg del
patrimoni col·lectiu o
recorreguts de la memòria

12 13,3%

Repensar i organitzar un
nou model d’aplec

10 11,1%

TOTAL RESPOSTES 90 25,9%

En aquest paquet, quasi totes les iniciatives
són de cert interès per a la ciutadania,
repartint-se les preferències sense grans
diferències entre les cinc primeres propostes.

En general, aquest bloc ha rebut un gran
nombre de votacions, recollint el 25% de
totes les respostes.
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16d
Comissió de festes 12 38,7%

Entitat de joves del poble 8 25,8%

Organitzar i crear una
assemblea veïnal del poble

6 19,4%

Dinamitzar i/o ser portaveu
d’una assemblea veïnal de
la teva urbanització

5 16,1%

TOTAL RESPOSTES 31 8,9%

Aquí si que es polaritzen més les preferències
destacant sobretot les dues primeres
iniciatives davant la resta.

És remarcable el fet que l’opció més votada
sigui la Comissió de festes, ja que és una
acció que, segons com s'implementi, pot
generar moltes sinergies entre la població i
ajudar realment a augmentar el sentiment de
pertinença al municipi.

Igualment és de gran valor  que aparegui
prioritzada la creació d’una entitat de joves, ja
que és un col·lectiu amb gran potencial i que
s’ha de cuidar perquè vulgui quedar-se en el
poble els propers anys.

En global, aquest grup ha rebut menys d’un
10% de vots.

16d
Banc del temps* 14 45,2%

Grup d’ajuda a la gent gran
o persones dependents del
poble

12 38,7%

Grup de suport a l’estudi i
reforç escolar

5 16,1%

TOTAL RESPOSTES 31 8,9%

En aquest cas, també destaquen molt sobre
les altres la primera i segona opció de la llista,
així que es recomana incentivar-les com
accions prioritàries.

En global, aquest grup ha rebut menys d’un
10% de vots.

16f
Posar en valor els sectors
econòmics del municipi
(agricultura, ramaderia,
restauració, etc)

15 44,1%

Grup per dinamitzar el
sector dels autònoms o de
la petita empresa del poble
(xarxa de clients,
necessitats compartides,
etc.)

13 38,2%

Activitat per donar a
conèixer els oficis
tradicionals del poble

6 17,6%

TOTAL RESPOSTES 34 9,8%

Com es pot veure, les dues primeres opcions
estan molt recolzades per la ciutadania,
encara que aquest bloc ha rebut menys
respostes (10%) en relació al total de
votacions.
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Glossari

Grup d’acompanyament escolar:
Organització compartida dels
desplaçaments de nens i nenes cap a
l'escola des de les urbanitzacions,
preferiblement a peu o en bicicleta, i
acompanyades per una o més persones
adultes

Banc de Temps:
Eina amb la qual un grup de persones
s'intercanvien habilitats entre els
membres sense utilitzar diners,
únicament es comptabilitzen les hores
de servei prestat i rebut.

Taller d’oficis:
Espai on conèixer les tècniques
bàsiques d’alguns oficis, aprendre a
utilitzar les eines de forma apropiada i
segura i ser capaces de dissenyar,
planificar i desenvolupar una feina per
nosaltres mateixes.

Banc d’eines:
Espai d’objectes mancomunats i que es
poden demanar en préstec. Exemples
en funcionament: Biblioteca de les
coses, La Caixa d’eines i feines.

17 T’agradaria poder formar part de la
gestió i l’organització d'alguna d’aquestes
iniciatives?

No, no estic interessat/da 28 45,9%

Depèn, necessitaria més
informació del que implica

26 42,6%

Sí, m’agradaria 7 11,5%

Segons els resultats, els potencials interessats
en la gestió i organització d’activitats suposen
el 54% dels participants, però s’ha de tenir en
compte que un percentatge d’aquests ho
acabaran de decidir en funció del que suposi
aquesta gestió i organització.
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18 Coneixes i/o participes ja en alguna
iniciativa d'aquest tipus en Sant Quirze
Safaja o en altres pobles veïns?

No 51 83,6%

Si 10 16,4%

Un alt percentatge dels participants a
l’enquesta no ho fan, però el 16% que sí que
hi participen, indiquen les següents entitats i
grups:

● Comissió de festes
● Associació de consum ecològic en el

Moianès (Ecoteca)
● Banc del temps Moianès
● Formador de curs d'informàtica per a

majors de 50 anys i taller de memòria
a Calders.

● Formador de català i servei d’acollida a
nouvinguts a Navarcles i a Sallent.

● Intercanvi cultural i gastronòmic, on
s’intercanvien receptes de plats típics
de cada país. Al no tenir aula de cuina
no es poden fer tallers.

● Fer labors i meditació i després
berenar un cop a la setmana.

19 Creus que funciona bé?

Si 17 39,3%

No 11 60,7%

Si no és així, com creus que es podria
millorar?

● Regidors motivats
● Organització, comunicació, publicitat,

inversió, incentivar, fomentar…

20 Tens alguna altra afició o alguna
proposta que t’agradaria compartir amb els
teus veïns i veïnes del poble?

No 48 78,7%

Si 13 21,3%

Algunes de les activitats recollides ja
s'esmenten en el llistat d’activitats de la
pregunta 14: grup de ioga; senderisme;
sortides en bici o caminades de persones
grans, joves i famílies…

Es remarquen aquí sota aquelles que no
s’havien contemplat en les preguntes
anteriors:

● Compostadora municipal en cada
urbanització i bona gestió dels
residus..

● Gestió i dinamització cultural en sentit
ampli: esdeveniments, xerrades
culturals, de natura, ciència, literatura,
medicina…

● Promoció i atracció de teixit
empresarial

● Espai d’interacció des de l’esport,
sense nivell d’exigència elevat i sense
competició.

● Activitat per a crear comunitat LGTBI.
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BLOC III
CANALS DE COMUNICACIÓ
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21 Per quins canals de comunicació
t’assabentes del que passa a Sant Quirze
Safaja?

Boca-orella 36 27,5%

Grup de whatsapp del
poble

30 22,9%

Cartelleria en taulers
informatius

21 16,0%

Web de l’ajuntament 18 13,7%

No me n’assabento 11 8,4%

Cartelleria en establiments
del poble

8 6,1%

Butlletí del Consorci del
Moianès

7 5,3%

TOTAL RESPOSTES 131

Altres canals assenyalats:
● Grups whatsapp: Comissió de Festes,

d’amistats.
● Xarxes socials: Facebook, Instagram

El canal de comunicació que millor funciona
és el tradicional boca-orella, així com
l’aplicatiu de comunicació instantània emprat
per l’Ajuntament i veïnat, malgrat que aquest
últim és un canal bidireccional sense filtratge
d’informació on, pel volum i tipus d’informació

que a voltes es genera, no sempre s’ha valorat
de gran d’utilitat.

La cartelleria en els taulers informatius així
com el web de l’Ajuntament també són dos
canals a través dels quals arriba amb
freqüència la informació al veïnat.

Es pot concloure doncs que en el municipi és
important mantenir aquesta combinació de
canals de comunicació digitals i analògics per
tal de garantir que la informació continuï
arribant a tots.

També és rellevant remarcar que hi ha encara
un 8% de persones que assenyalen no
assabentar-se, així que seria valuós
treballar-hi per reduir aquest percentatge.

22 Consideres que per aquests canals
reps informació de qualitat?

Si 38 62,3%

No 23 37,7%

La majoria valoren que reben informació de
qualitat, però un no menyspreable 37%
consideren que no és així, i és un percentatge
prou considerable per a intentar reduir-lo.

23 Consideres que la informació arriba
amb antelació suficient?

No 31 50,8%

Si 30 49,2%

En relació amb el temps amb què es rep
aquesta informació, aquí el percentatge
s’equilibra al voltant del 50%, i la meitat de
persones consideren que la informació no
arriba amb prou temps.

Per tant, s’hauria d’intentar corregir la
planificació en l’enviament d’aquesta
informació.

24 Trobes a faltar algun canal de
comunicació per rebre informació?

No 39 63,9%

Si 22 36,1%

Sembla que el nombre de canals per rebre
informació es considera suficient per més de
la meitat dels participants. No es tracta doncs
de buscar-ne de nous sinó d’optimitzar els
existents.
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25 Quan tens una proposta a fer, per
quins canals ho fas?

Grup de whatsapp del
poble

24 36,9%

Mitjançant el formulari de
contacte del web de
l'Ajuntament

19 29,2%

Interactuant a través de les
xarxes socials

9 13,8%

Bústia de suggeriments
física
Sol·licitud de registre
d'entrada

8 12,3%

Demanant paraula al Ple de
l'Ajuntament

5 7,7%

TOTAL RESPOSTES 65

Altres canals assenyalats:
● A través dels regidors, parlant-hi

personalment o via telèfon
● Parlant amb la gent adequada de

l'Ajuntament
● Trucant a l'ajuntament
● Cartellera de les urbanitzacions
● No faig/he fet cap proposta

26 Consideres que aquesta canal et
permet una comunicació àgil i eficient?

Si 42 68,9%

No 19 31,1%

Un alt percentatge de participants (70%)
considera que el canal que empra per fer
propostes, és un canal ràpid i eficient, i per
això no sembla necessari fer massa
correccions en aquests canals propositius.

27 Trobes a faltar algun canal de
comunicació per fer propostes?

No 47 77,0%

Si 14 23,0%

Sobre la relació de manca de canals per fer-hi
propostes, més d’un 75% considera que no
és necessari ampliar-los.

No obstant això, en les respostes recollides es
fan una sèrie d’observacions a tenir en
compte:

● Incorporar la possibilitat de fer
propostes a través de les xarxes
socials (Instagram i Facebook).

● Clarificar o transmetre millor les eines
existents per fer propostes.

● Vetllar per ser més resolutius a través
dels canals oficials de contacte amb la
ciutadania. Emprar-los per a establir
ponts de diàleg.

● Simplificar els mecanismes de
contacte oficials. Oferir més ajuda des
de l’ajuntament per fer els tràmits i
transmetre més proximitat.
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28 Consideres que hi ha continuïtat en la
comunicació i es dona resposta quan fas
propostes?

Si 35 57,4%

No 26 42,6%

Més de la meitat dels participants valora
positivament la continuïtat en la comunicació
envers les propostes que fan, però quasi un
43% considera que no és així.

En relació amb el circuit formal oferit per
l’ajuntament per a fer instàncies, s’assenyala
que el servei és força lent en la seva gestió i
resolució. En alguns casos, de fet, es comenta
que bé directament no s’ha rebut resposta a
la petició, instància o proposta, o bé que
aquesta ha tardat setmanes a arribar. També
s’exposa que a vegades aquestes instàncies
s’han hagut de tornar a enviar per no haver
rebut resposta i voler insistir.

Sobre les raons que s’assenyalen com a
possibles causes d’aquesta manca de
resposta o retard en el temps, es troben
diferents línies d’argumentació:

● Manca de recursos o mala gestió
d’aquests per a analitzar totes les

peticions, o bé poca eficiència de les
persones responsables.

● Sensació de filtre, manca d’interès o
d’implicació a l’hora de respondre a les
peticions i donar retorn d’aquestes.

● Mala experiència prèvia en la resolució
de peticions i, per tant, desistiment de
fer noves propostes o, simplement, no
se n’han fet mai.

En canvi, es valora positivament la resolució
de peticions quan aquestes s’han fet des de la
interacció directa amb personal de
l’ajuntament (alcaldessa, etc.)

29 En relació amb què t’agradaria tenir
més comunicació amb l’Ajuntament?

Algunes persones manifesten estar satisfetes
amb la comunicació actual, o simplement,
assenyalen que volen estar assabentats de les
iniciatives o aspectes d’interès general, sense
concretar-ho més.

Alguns temes específics sobre els quals es
demana major comunicació amb el consistori
són:

● Projectes del municipi cap a la
transició ecològica

● Infraestructures: refer camins
● Ajudes i suport a petites empreses
● Neteja
● Activitats: tallers, etc.
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30 Deixa’ns qualsevol altre comentari que
consideris interessant:

Algunes persones han deixat valoracions
sobre el procés o han anotat aspectes a
millorar:

● Es valora positivament aquesta
iniciativa, encara que la persona en
concret reconeix no poder participar
en gaires activitats.

● Sensació que el poble està perdent i
que s’ha de marxar fora per fer
activitats i relacions socials.

● Percepció que les iniciatives, festes i
activitats per part del consistori no es
fan amb ganes i cor sinó per “cobrir
l’expedient”.

● Percepció que molts actes municipals
van dirigits als estiuejants i que es
cuida poc al veïnat permanent, els
quals s’encarreguen d’activar l’escola,
l’entorn, les empreses…

● Manca de comunicació directa i això
ha fet difícil sentir-se acollits per part
de cap ajuntament. Sorpresa que això
passi en un poble petit, amb pocs
habitants.

● Preocupació perquè sembla que es
vulgui transformar el poble a ciutat,
com han fet ajuntaments de l’àrea. Es
creu que és més important generar
una bona convivència sense aquest
horitzó de transformació.

● Els pobles del voltant, i de més lluny,
conserven molt millor els espais
d'interès o públics.

Alguns participants també han aprofitat
aquest espai de lliure resposta per fer
propostes en relació amb temes apareguts en
les preguntes de l’enquesta:

● Ampliar l’horari de correus i que no
sigui un servei puntual.

● Buscar sinergies per a fer activitats i
tallers i garantir una bona difusió
d’aquests (grups de whatsapp,
recordatoris previs, etc.).

● Generar un espai de trobada regular,
on es fomenti un clima amable i de
confiança per poder parlar
d’inquietuds i dificultats que apareixen
en el poble i que permeti buscar
solucions plegades. Un espai tipus
"casal de poble" on fos un punt

d'informació,  de difusió d'activitats,
etc. i amb espais assemblearis
constructius.

● Netejar la riera a l’altura del pont
d’entrada del Solà per evitar noves
inundacions. Extremar les precaucions
en aquest context de crisi climàtica.

● Millorar la decoració nadalenca, amb
referents com Castellterçol, Moià o
Sant Feliu.
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BLOC 1 . RELACIÓ AMB EL MUNICIPI I ESPAIS DE TROBADA

1. Amb quin gènere t’identifi ques? 

 Dona   Home   Altres

2. Quina edat tens?

 Menys de 16 anys  Entre 16 i 24 anys  Entre 25 i 44 anys   

 Entre 45 i 64 anys  Entre 65 i 74 anys  Més de 75 anys

3. Jo a Sant Quirze Safaja: 

 Hi visc, però no hi treballo   Hi visc i hi treballo 

 Hi treballo, però no hi visc   Hi tinc segona residència / Estiuejo

4. Quant de temps fa que hi vius, treballes i/o estiueges a Sant Quirze?

 Menys de 5 anys  Entre 5 i 10 anys  Més de 10 anys

5. En quina zona de Sant Quirze vius, treballes i/o estiueges?

 Solà del Boix   Les Clotes   Les Torras   

 Pinars del Badó  Pla del Badó  Nucli del poble   

 Bertí   Masies disseminades  No ho sé   

 Altres: ...................

6. Coneixes les altres zones que conformen el poble?

 Solà del Boix   Molt        Força Poc  Gens

 Les Clotes   Molt        Força Poc  Gens

 Les Torras   Molt        Força Poc  Gens

 Pinars del Badó  Molt        Força Poc  Gens

 Pla del Badó  Molt        Força Poc  Gens

 Nucli del poble   Molt        Força Poc  Gens

 Bertí   Molt        Força Poc  Gens

 Masies disseminades  Molt        Força Poc  Gens

Benvolgut / benvolguda,

l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja et convida a participar en aquesta enquesta amb la 
fi nalitat de recollir propostes per fomentar la interrelació, la convivència i la cohesió 
social entre els veïns i les veïnes del poble.

L’enquesta consta de tres blocs de preguntes sobre diferents aspectes relacionats 
amb les relacions socials i comunitàries que es donen dins del poble, les activitats i 
interessos de veïns i veïnes així com dels diferents canals de comunicació per fer-ne 
ressò.

Les dades recollides permetran a l’Ajuntament de Sant Quirze saber quines accions 
són més necessàries i poden generar més interès per tal de facilitar aquestes 
sinergies entre veïns i veïnes i dinamitzar així la vida comunitària de les persones que 
viuen, treballen o passen temps a Sant Quirze.

Algunes indicacions:
• L’enquesta es pot emplenar per internet (digital) o en paper, però us demanem 

que opteu únicament per una de les dues opcions i l’empleneu sols una vegada 
per persona.

  
 Enquesta digital: podeu respondre entrant a www.sqs.cat
 Enquesta en paper: s’ha distribuït una enquesta per a cada casa. En cas  
 que en necessiteu més, podeu demanar-les a l’Ajuntament. Podeu deixar  
 les enquestes emplenades a la bústia de l’Ajuntament. 

• Respondre l’enquesta és voluntari i es pot fer de forma anònima, però si estàs 
interessat a participar en les accions proposades o que et mantinguem informat/
da, ens pot deixar un telèfon o correu electrònic de contacte.

• Les dades personals facilitades seran emprades únicament amb aquesta fi nalitat 
de posar-nos en contacte amb veïns i veïnes interessats.

Emplenar l’enquesta són uns 15 minuts aproximadament i agrairem molt la vostra 
col·laboració. Podeu respondre a l’enquesta, tant de forma digital com en paper, fi ns 
al 17 de desembre. Moltes gràcies per la teva participació.

Ajuntament de Sant Quirze Safaja



BLOC 2. iNTERÈS I PARTICIPACIÓ EN ACCIONS COMUNITÀRIES

11. Actualment participes en alguna entitat formal, grup de trobada o col·lectiu informal en el 

poble? (per exemple: l’AFA de l’escola, grup de caminades, etc.)     

 Si  No Indica quin: ........................................................................

12. Si no ho fas, t’agradaria fer-ho?

 Si   No Per què? …….......................................................................

13. En el passat, hi havies participat?  

 Si   No En cas afi rmatiu, per què vas deixar de participar-hi?     

    ............................................................................................

14. Digues-nos quins són els teus principals interessos. Indica l’ordre d’aquesta llista de més 

interès (1) a menys (10):

 Visites culturals i patrimonials pel poble o l’entorn

 Activitats en la natura: senderisme, conèixer i recollir bolets/plantes aromàtiques…

 Activitats de caça i pesca

 Ludoteca, grup de criança, jocs infantils, sortides familiars...

 Esports: ping pong, lliga de futbol, grup de running, bicicleta, skate…

 Club de lectura   Cinefòrum   Teatre

 Escacs, jocs de taula...  Ioga, pilates, meditació...  Ball, dansa...

 Receptes de cuina, fer melmelades... 

 Intercanvi d’idiomes, informàtica...

 Tallers de bicicleta, fusteria, ceràmica,...

 Altres: ..........................................................................................................................

15. T’agradaria poder formar part de la gestió i l’organització d’activitats?*

 Si, m’agradaria    No, no estic interessat/da  

 Depèn, necessitaria més informació del que implica 

* En cas afi rmatiu, deixa’ns el teu contacte al fi nal del formulari

7. Per quina raó sols desplaçar-te per les diferents zones del poble? 

Marca tres caselles com a màxim:

 Per feina   

 Per gaudir de l’entorn  

 Per anar a l’escola 

 Per a veure a familiars o coneguts    

 Per participar en activitats socials 

 Per a fer tasques quotidianes (comprar, paperassa, farmàcia, etc.) 

 Altres: ..........................................................................................................................

8. Habitualment, com et desplaces entre aquestes zones?

Marca dues caselles com a màxim : 

 Caminant   En bici   En vehicle propi

     Demano que em portin altres persones  Altres: .......................................    

9. Si et vols veure amb persones amigues o conegudes en el poble, on us soleu trobar? 

Marca dues caselles com a màxim:

 A casa   

 En el bar/restaurant del poble  

 En algun espai públic del poble. Indica quin: .............................................................….

 En algun equipament del poble. Indica quin: …..............................................................

 Altres: ......................................................................................................................….. 

10. Creus que es podrien potenciar alguns llocs del poble com espais de trobada? 

 Si   No

Indica quins d’aquests espais potencials de trobada tens identifi cats en el poble: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



16a. Participaries en...

 Un grup de consum en què poder compartir les compres d’aliments ecològics?

 Una iniciativa de compostatge comunitari?

 Un hort comunitari?

 Una iniciativa per gestionar els jardins privats de forma col·lectiva? 

 per exemple: contractació conjunta d’empreses de jardineria, recollida conjunta de  

 restes vegetals, etc.

 Accions per adequar i millorar els espais de trobada del municipi? 

 per exemple: neteja i manteniment, plantació de vegetació, decoració artística, etc.

 Un banc d’eines compartit? 

 

 Un taller d’ofi cis? 

16b. Participaries en...

 Una iniciativa per compartir vehicle per dins o fora del poble?

 Una iniciativa per facilitar la mobilitat de joves, gent gran o persones sense vehicle  

 entre les urbanitzacions?

 Un grup de sortides lúdiques en bicicleta?

 Un grup d’acompanyament escolar?  

16c. Participaries en...

 Organitzar una lliga d’esports entre veïns i veïnes? De quin esport? ..............................

 Organitzar rutes d’interès entre les urbanitzacions del poble?

 Una iniciativa per posar en valor el patrimoni natural i cultural del municipi?

 Una iniciativa per posar en valor a les dones destacades del municipi?

 Fer un catàleg del patrimoni col·lectiu o recorreguts de la memòria?

 Repensar i organitzar un nou model d’aplec?

16d. Participaries en...

 La comissió de festes?

 Organitzar i crear una assemblea veïnal del poble?

 Dinamitzar i/o ser portaveu d’una assemblea veïnal de la teva urbanització?

 Una entitat de joves del poble?

16e. Participaries en...

 Un grup d’ajuda a la gent gran o persones dependents del poble?

 Un grup de suport a l’estudi i reforç escolar?

 Un banc del temps? 

16f. Participaries en...

 Una iniciativa per afavorir els sectors econòmics del municipi ?

 Una activitat per donar a conèixer els ofi cis tradicionals del poble?

 Un grup per dinamitzar el sector dels autònoms o de la petita empresa del poble?

 per exemple: crear xarxa de clients, resoldre necessitats compartides, etc. 

 Altres: .........................................................................................................................

Banc del temps 
És una eina amb la qual un grup de persones s’intercanvien habilitats entre els 

membres sense utilitzar diners, únicament es comptabilitzen les hores de servei 
prestat i rebut.

Coneixes
La biblioteca de les coses, Caixa d’eines i feines?

Són espais d’objectes mancomunats i que es poden demanar en préstec.

Què és un taller d’ofi cis? 
Espai on conèixer les tècniques bàsiques d’alguns ofi cis, aprendre a utilitzar 
les eines de forma apropiada i segura i ser capaces de dissenyar, planifi car i 

desenvolupar una feina per nosaltres mateixes.

Grup d’acompanyament escolar 
Promoure l’organització compartida dels desplaçaments de nens i nenes 

cap a l’escola des de les urbanitzacions, preferiblement a peu o en bicicleta, i 
acompanyades per una o més persones adultes.



17. T’agradaria poder formar part de la gestió i l’organització d’alguna d’aquestes iniciatives?

 Si, m’agradaria   No, no estic interessat/da  

 Depèn, necessitaria més informació del que implica

18. Coneixes i/o participes ja en alguna iniciativa d’aquest tipus en Sant Quirze o en altres 

pobles veïns?

 Si   No Indica quina: ….......................................................

19. Creus que funciona bé? 

 Si   No   

 Si no és així, com creus que es podria millorar? …........................................................

20. Tens alguna altra afi ció o alguna proposta que t’agradaria compartir amb els teus veïns i 

veïnes del poble?

 Si   No Indica quina: ….......................................................

BLOC 3. CANALS DE COMUNICACIÓ

21. Per quins canals de comunicació t’assabentes del que passa a SQS?

 Grup de whatsapp del poble  Butlletí del Consorci del Moianès

 Web de l’ajuntament   Boca-orella 

 Cartells en taulers informatius  Cartells en establiments del poble

 No me n’assabento   Altres: .....................................................

22. Consideres que per aquests canals reps informació de qualitat?

 Si   No

23. Consideres que la informació arriba amb sufi cient antelació?

 Si   No

24. Trobes a faltar algun canal de comunicació per rebre informació?

 Si   No  Indica quin: …........................................…

25. Quan tens una proposta a fer, per quins canals ho fas?

 Grup de whatsapp del poble

 Interactuant a través de les xarxes socials

 Mitjançant el formulari de contacte del web de l’Ajuntament

 Bústia de suggeriments física / Sol·licitud de registre d’entrada

 Demanant paraula al Ple de l’Ajuntament

 Altres:...........................................................................................................................

26. Consideres que aquest canal et permet una comunicació àgil i efi cient?

 Si   No

27. Trobes a faltar algun canal de comunicació per fer propostes?

 Si   No Indica quin: …........................................…

28. Consideres que hi ha continuïtat en la comunicació i es dona resposta quan fas 

propostes?

 Si   No Per què creus que passa? .....................................

     ..............................................................................

29. En relació amb què t’agradaria tenir més comunicació amb l’Ajuntament?

.........................................…........................................................................................................

....................................................................................................................................................

30. Deixa’ns qualsevol altre comentari que consideris interessant:

.......................................….........................................................................................................

.......................................….........................................................................................................

Si vols mantenir-te informat/da sobre aquest procés, participar en alguna de les activitats  

i/o col·laborar en la gestió i organització d’alguna iniciativa, deixa’ns el nom i correu 

electrònic o telèfon de contacte: ..............................................................................................

....….............................................................................................................................................


