
Si
81.8%

No
18.2%

VALORACIÓ DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ DE 
PATRIMONI A MUNTANYES DEL BAIX

 

Data: Dimecres 3 de novembre de 2021
Durada: 2 hores (de 17 a 19 h) 
Format de la sessió:  en línia
Persones assistents: 19
Respostes recollides: 11 

Considera que s'ha recollit les 
seves aportacions ?

Si
54.5%

No
45.5%

Creu que els resultats del taller, 
s'avenen amb el que esperava 
venir a fer?



L'horari escollit ha facilitat 
la seva assistència

Si
90.9%

No
9.1%

L' organització de la sessió (eines de 
treball, plataforma de connexió, etc ) 
han permés el bon funcionament del 
taller?

Si
72.7%

No
27.3%

Si
72.7%

No
27.3%El format on line, ha facilitat 

la seva participació



Comentaris

Crec que hauria d'ampliar-se la participació d'altres entitats, d'associacions de
propietaris i de governs municipals.
En principi, tot m'ha semblat bé, atès que la videoconferència sempre limita una mica la
sessió presencial.
Em va semblar força bé, bona participació aportant propostes. Per mi era novetat el
sistema participatiu online, em va agradar!
M'agradaria que els resultats del taller quedessin reflectits en algun document resum i
que es tinguessin en compte en un futur.
Aquests processos fets de manera presencial ja resulten complexes, telemàticament
encara ho són més.
Molts municipis tenen ja entitats, particulars, que treballen en aspectes mencionats al
taller. Pot ser, un òrgan de coordinar.
El Mural per mi és nou, es podria haver fet un pdf i poder votar en un marge d'un dia en
rebre'l.
El tema del Mural veig que tothom, jo el primer, l'ha desconcertat una que no és
reflexionada.
No vaig poder assistir la darrera mitja hora, però la part que hi vaig participar em va
semblar correcte i interessant.

La conducció de la sessió ha estat 
adient ?

Si
100%

La durada de la sessió ha 
estat sufient

Si
90.9%

No
9.1%


