


INFORME D’AVALUACIÓ INTERMITJA

Fins a l’abril de 2022 s’han desenvolupat tres audiències 
públiques, als nuclis de Llerona, Bellavista i Corró d’Amunt, 
emmarcades en el programa d’audiències públiques, curs 2021-
2022. Per aquest motiu es realitza un procés d’avaluació 
intermitja que analitza alguns dels aspectes valorats en les 
enquestes que emplenen els participants al final de la sessió. 
L’objectiu és realitzar millores en aquells temes que han rebut 
menor valoració. En aquest document es mostra la síntesi 
d’aquest anàlisi.
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Mitjana valoracions segons sessió nuclis

En el següent quadre es pot veure la mitjana de les 
valoracions rebudes en cadascuna de les preguntes i en 
cadascuna de les sessions celebrades en una escala de l’1 al 
5, on 5 significa que s’està molt d’acord i 1 molt en 
desacord. La valoració mitjana general de la sessió és: 4,87 
a Llerona, 4,53 a Bellavista i 4,2 a Corró d’Amunt, que 
dóna una puntuació mitjana de les 3 sessions de 4,5. 

En termes generals, les puntuacions rebudes en les enquestes són 
prou elevades tant per a les preguntes específiques com per a la 
valoració general de la sessió. Es considera que la puntuació 
superior a 4 és satisfactòria i, per tant, la valoració general del 
procés es pot considerar molt favorable.
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LLERONA 
03/11/2021

BELLAVISTA 
19/01/2022

CORRÓ 
D’AMUNT 
16/03/2022

mitjana

12 respostes 10 respostes 14 respostes

1. Durant la sessió s'ha sentit còmode per expressar 
les seves opinions i malestars.

5 4,9 4,1 4,6

2. Creu que els seus dubtes i inquietuds han estat 
escoltats i s'han pres en consideració.

4,4 4,3 3,3 4,0

3. Li ha semblat interessant intercanviar opinions i 
inquietuds amb altres veïnes i veïns de 
Llerona/Bellavista/Corró d’Amunt

4,9 5 4,4 4,7

4. Ha sigut capaç de seguir completament la sessió. 5 4,5 4,7 4,7

5.1. L'organització de l'acte ha estat com esperava en 
quant a l'horari establert.

4,8 4,4 4,8 4,6

5.2. L'organització de l'acte ha estat com esperava en 
quant a la durada de la sessió.

5 4,1 4,5 4,5

5.3. L'organització de l'acte ha estat com esperava en 
quant al lloc escollit.

5 4,9 4,6 4,8

6. Recomanaria a un altre veí o veïna assistir a l'acte. 4,9 4,8 3,8 4,5

7. La sessió ha servit per conèixer amb més 
profunditat les polítiques municipals d'intervenció a 
Llerona / Bellavista / Corró d’Amunt.

4,8 3,6 3,7 4,0

8. Tornaria a participar en altres sessions 
participatives organitzades per l'ajuntament

4,9 4,8 4,1 4,6

mitjana 4,87 4,53 4,2 4,5

9. S’està valorant la possibilitat de retransmetre les 
sessions d’Audiències Públiques a través de les 
xarxes socials i/o permetre l’assistència de públic. En 
cas de fer-se, et sentiries igual de còmode en 
aquestes sessions?

3,9






