VALORACIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
SOBRE LES ZONES ADER
Al final del procés participatiu es va realitzar una enquesta a tots/es els i les participants que van
assistir a alguna de les sessions del procés, i van facilitar el seu correu electrònic. De totes les
enquestes enviades, només es van rebre 5 respostes que, si bé no poden ser representatives, sí que
ens poden proporcionar informació rellevant per a l’avaluació i millora.

Perfil de les persones enquestades.
El grup de persones que han contestat l’enquesta és equilibrat pel que fa al gènere (3 homes i 2
dones), es situa en edats superiors als 46 anys, i són veïns/es de Palamós o bé empresaris/es amb un
negoci o establiment al municipi.
Les persones enquestades, majoritàriament (4), van conèixer el procés participatiu a través d'una
organització/associació professional (Fecotur, sindicat, etc.), i en només una ocasió, a través de
cartells en espais públics.

Valoracions del procés
Les següents preguntes es plantejaven en una escala de l’1 al 5, essent l'1 una valoració molt dolenta
i 5 una valoració excel·lent. A continuació presentem les mitjanes obtingudes entre els enquestats:
QÜESTIÓ PLANTEJADA
Creu que a través de la metodologia participativa dels tallers s'ha complert l'objectiu
de recollir les opinions, idees, necessitats i problemàtiques dels ciutadans/es de
Palamós?
La temporització de les sessions i el calendari de realització del procés participatiu ha
estat adequada?
El procés i els tallers participatius han tingut uns procediments i un marc de referència
clar que han facilitat la informació, consulta i deliberació sobre els temes claus?
S'ha garantit i promogut la participació i presència de tots els agents interessats
rellevants, i la presència d'una diversitat de discursos i plantejaments?
La difusió del procés participatiu ha estat adequada?
Com valoraria l'organització i dinamització de les sessions?
En global, com valoraria el procés participatiu sobre les zones ADER?
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Les persones participants han expressat que, majoritàriament, el procés els ha servit per conèixer
millor els interessos d'altres agents o perfils ciutadans sobre aquesta temàtica i per a poder participar
de forma més conscient i activa en la reformulació i reflexió de les polítiques d'aparcament a
Palamós.
Per últim, en l’espai obert a comentaris i suggeriments, les persones enquestades han afegit els
següents comentaris:
-

Es considera que hi ha hagut molt poca participació, especialment dels usuaris de l’hospital.
Es plantegen dubtes, en diversos participants, sobre el seguiment dels resultats del procés
participatiu, així com la influència en l’acció del govern i els terminis per a les actuacions, i en
ocasions es posposa la valoració del procés al moment en què es pugui comprovar la seva
efectivitat.

