INFORME D’AVALUACIÓ

Ajuntament de Sant Joan Despí
Juliol de 2014

Impulsat per:

Amb el suport de:

PRESENTACIÓ
En aquest document presentem l’avaluació final del procés de participació Sant Joan
Despí 2025 que s’ha realitzat durant l’any 2014 per tal de recollir la visió i prioritats
ciutadanes respecte del futur de la seva ciutat.
Es tracta d’un anàlisi que inclou, en primer lloc, una exposició del procés de debat
públic que ha conformat el procés de participació del projecte Sant Joan Despí 2025.
En segon lloc, una descripció dels perfils dels i les participants i a través de quines vies
han participat.
En tercer lloc, un recompte de les propostes i aportacions que els/les diferents
participants han realitzat al llarg del procés de participació.
Ambdós apartats recullen alguns dels principals indicadors de l’activitat que s’ha
produït a la pàgina de Facebook Sant Joan Despí 2025, des del 7 d’abril de 2014 fins al
7 de juliol de 2014.
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En quart lloc, un recull de les avaluacions quantitatives que aquests/es participants van
realitzar en cadascun dels espais de debat valorant la claredat dels objectius del debat,
l’interès del debat per als/les participants, el grau d’oportunitat per expressar-se i la
tasca de l’equip organitzador.
I per últim, una avaluació qualitativa en que es reflecteix aquells aspectes que més van
agradar als i les participants dels debats i, aquells que consideraven que es podrien
millorar.
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EL PROCÉS DE DEBAT PÚBLIC
Per donar resposta a la voluntat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí d’escoltar la veu
de persones de col·lectius molt diversos en un context complex com és l’actual, s’han
posat a disposició de la ciutadania els següents canals d’informació i debat (veure
esquema-resum a l’Annex d’aquest informe):
Presentació pública del procés de participació explicant per què i com es podia
participar en el procés per part d’una persona de l’equip d’EIDOS Dinamització
Social que ha donat suport tècnic a l’ajuntament en aquest procés . Es va dur a
terme el 7 d’abril de 2014 al Centre Cultural Mercè Rodoreda amb l’assistència
de 350 persones ciutadanes i representants d’associacions.
Informació i participació online posant a l’abast de tota la ciutadania,
pràcticament des de l’inici del procés (7 d’abril), un espai web, així com una
pàgina de facebook i una adreça de correu electrònic, on poder adreçar
propostes, comentaris, i informar-se sobre el procés de participació i el seu
desenvolupament.
2

Debats oberts a la ciutadania per parlar sobre els reptes de la ciutat, que van
consistir en dos moments de participació presencial en els que els i les
participants van pensar, formular i prioritzar propostes de futur al voltant
dels tres eixos temàtics que engloben el procés de SJD2025: la ciutat
equilibrada i sostenible; la ciutat emprenedora i innovadora; i la ciutat de les
persones. Aquests debats es van produir el 26 d’abril de 2014 al Centre Cívic
Torreblanca, el 8 de maig de 2014 a l’Àrea de les Persones.
Debats específics amb tècnics i tècniques municipals, agents econòmics i
professionals de la ciutat.
L’objectiu de les trobades amb tècnics/es municipals, que es van celebrar el 10
d’abril de 2014 i el 26 de maig de 2014, era d’una banda, treballar de manera
específica els reptes de futur de l’organització municipal i la relació Ajuntament
– ciutadania des de la perspectiva del personal tècnic municipal, i d’altra banda,
crear un espai de treball i de debat amb aquests per detectar reptes, opinions,
aportacions i propostes de millora al voltant dels tres eixos temàtics. Les
sessions amb tècnics i tècniques
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L’objectiu de la sessió amb agents econòmics, celebrada el 30 d’abril de 2014
a l’edifici l’Àrea, era focalitzar el debat en l’eix temàtic “la ciutat
emprenedora i innovadora” per detectar els punts forts i els punts febles
d’aquest àmbit, així com, també, per recollir idees, aportacions i propostes
de millora al respecte.
I per últim, l’objectiu de la sessió de debat amb professionals de diferents
àmbits (educació, sanitat, empresa, advocacia, etc.), celebrada el 2 de juny al
Centre Cultural Mercè Rodoreda, era treballar les diferents temàtiques del
procés de SJD 2025 per detectar punts forts i punts febles i recollir
aportacions i propostes de millora en cadascun dels eixos.
Debats al carrer que van consistir en diferents dinàmiques i espais de
participació en els quals els ciutadans i ciutadanes podien opinar i realitzar
aportacions. Aquests debats van tenir lloc el 6 i 7 de juny de 2014 a la Plaça
de l’Ermita i a la Plaça Antonio Machado.
Consell d’Infants, treballant conjuntament amb nois/es de les escoles del
municipi s’ha elaborat un informe en el que els més petits imaginen i
proposen un Sant Joan Despí millor per al 2025.
Devolució i resposta, es preveu la realització d’una jornada de retorn o
devolució de la informació generada al llarg del procés participatiu.
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EL PERFIL DELS I LES PARTICIPANTS
En el marc del procés de participació Sant Joan Despí 2025, han participat un total de
831 persones.. En general tots els debats han sigut força paritaris a excepció dels
debats tècnics on la presència de dones ha estat més notable.

Moment del procés

Assistents

Presentació pública

350

1

Dones

Homes

Participació online

51

1er Debat Ciutadà

16

8

(50%)

8

(50%)

2on Debat Ciutadà

22

13

(59%)

9

(41%)

1er Debat Tècnics municipals

16

12

(75%)

4

(25%)

2on Debat Tècnics municipals

11

7

(63,6%)

4

(36,4%)

Debat Agents econòmics

22

10

(45,4%)

12

(54,5%)

Debat Professionals

20

12

(60%)

8

(40%)

Participació i debat al carrer

340

Consell d’Infants

16

10

(62,5%)

6

(37,5%)

Total

864

72

(58,5%)

51

(41,5%)
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A Facebook hi ha hagut cada dia connectades una mitja de 189 persones de les que
han dit que els agrada la pàgina.
23

A 243 persones els
agrada la pàgina SJD2025

218 persones han
parlat de la pàgina2

4207 persones diferents
(usuaris únics) han vist algun
contingut relacionat amb la pàgina



536 persones han
interactuat amb la pàgina3

1

Nombre de persones que han fet arribar comentaris i propostes a través de facebook,
facebook web o
correu electrònic.
2
Nombre de persones que han compartit histories sobre la pàgina. Aquestes histories inclouen
indicar que els agrada la pàgina, publicar la biografia, fer click a “Me gusta”, comentar o
compartir alguna de les publicacions de la pàgina, respondre a una pregunta
pregunta publicada,
respondre a un dels esdeveniments, esmentar la pàgina, etiquetar la pàgina en una foto.
(Usuaris únics)
3
Nombre de persones que han interactuat amb la pàgina. La interacció inclou qualsevol click o
historia creada. (Usuaris únics).
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LES PROPOSTES I APORTACIONS
Al llarg del procés participatiu ciutadans/es, tècnics/es, agents econòmics,
professionals i infants han pensat i imaginat el Sant Joan Despí de 2025. En els
diferents moments de participació o a través d’altres mitjans, totes les persones que
han participat han elaborat diferents propostes i/o aportacions.
A continuació, es mostra el total de propostes recollides segons el moment de
participació o mitjà pel qual s’han recollit.
Moment del procés
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Número de propostes recollides

Participació online

70

1er Debat Ciutadà

75

2on Debat Ciutadà

112

1er Debat Tècnics municipals

77

2on Debat Tècnics municipals

84

Debat Agents econòmics

48

Debat Professionals

81

Participació i debat al carrer

401

Consell d’Infants

20

Total

968
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Només s’hi ha comptabilitzat les propostes d’accions per a ser considerades en el procés
SJD2025 excloent així altres tipus de comentaris i dubtes sobre el procés.
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AVALUACIÓ
A continuació es presenta un resum de les avaluacions quantitatives que van realitzar els i les participants de cada debat. Se’ls proposava
opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 com a la més baixa.
Debats

Claredat Objectius Interès debat participants Oportunitat d'expressió Tasca equip organitzador

Total

Ritme sessió

TÈCNICS 1

8,28

8,26

8,66

8,73

8,48

Adequat – Ràpid

CIUTADÀ 1

8,63

8,75

9,19

9,44

9,00

Adequat

ECONÒMIC

8,16

8,21

8,21

8,42

8,25

Adequat

CIUTADÀ 2

6,88

7,00

6,59

7,76

7,05

Adequat / Ràpid

TÈCNICS 2

8,10

9,00

9,00

8,70

8,70

Adequat / Ràpid

PROFESSIONALS

8,05

8,16

8,68

8,42

8,33

Adequat

AVALUACIÓ GLOBAL
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Claredat

Interès debat

Oportunitat

Tasca equip

Objectius

participants

d'expressió

organitzador

8,01

8,23

8,39

8,58

Total
8,30

Ritme
sessions
Adequat /
Ràpid

eidos@eidos-web.com
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EL QUE MÉS HA AGRADAT I EL QUE PODRIA HAVIA ESTAT MILLOR
A continuació es presenta un resum de les avaluacions qualitatives que els i les participants a cada debat van realitzar, tant d’allò que més els
va agradar com d’allò que consideraven que podria haver estat millor.
Respecte a allò que més ha agradat als i les participants als diferents debats celebrats, destaquen, d’una banda, el fet de crear un espai de
participació en el que poder conèixer altres persones de la ciutat, i compartir idees i reflexions, així com la possibilitat de contrastar opinions
amb altres ciutadans i ciutadanes, i aportar propostes per la millora de la ciutat. I d’altra banda, també s’han destacat com a aspectes positius
les dinàmiques de participació que han guiat el diferents debats, i la possibilitat que tothom pogués parlar i opinar.
En quant a allò que podria haver estat millor,un dels aspectes més comentats ha estat el temps. En general, es coincideix en què era necessari
més temps per debatre en la darrera part de les sessions. També, s’han destacat aspectes com fer arribar informació prèviament a cada debat
per tal que els i les participants poguessin realitzar una preparació prèvia, la possibilitat de treballar més per aprofundir més en els temes
parlats, i la necessitat de comptar amb més participants.
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ANNEX: VISUALITZACIÓ DEL PROCÉS DE DEBAT PÚBLIC SJD 2025

DEBATS ESPECÍFICS
PRESENTACIÓ
PÚBLICA
• Xerrades sobre les ciutats
del futur (sostenibilitat
econòmica, energètica,
ambiental, territorial i
social)
• Explicació de les formes
per estar informat i
participar en el procés.

INFORMACIÓ i
PARTICIPACIÓ ON
ONLINE
•Facebook
Facebook
•Web
Web municipal/correu
electrònic

DEBATS OBERTS A
TOTHOM. REPTES DE
LA CIUTAT
• 26 d'abril
• 8 de maig
• 16 de juny

TREBALL INTERN
D'ESTUDI
DEVOLUCIÓ i
RESPOSTA
•Presentació
Presentació pública del
Pla SJD2025
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•Ordenació, anàlisi i debat
polític i tècnic de les
propostes ciutadanes
resultants del procés de
consulta.

•Tècnics municipals:
organització interna i
relació amb la ciutadania.
10 d'abril
•Tècnics municipals: reptes
de la ciutat. 26 de maig
•Agents econòmics: reptes
en l'àmbit econòmic. 30
d'abril
•Professionals de diversos
àmbits: reptes de la ciutat.
2 de juny

DEBAT I PARTICIPACIÓ
AL CARRER
• 6 de juny. Plaça de l'Ermita
• 7 de juny. Plaça Antonio
Machado
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