Enquesta Percepció de la Participació Ciutadana
1. Introducció
L'enquesta de Percepció de la Participació Ciutadana, és una enquesta realitzada per la
Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón per a conéixer
quina percepció tenen els veïns i veïnes del municipi sobre la Participació Ciutadana i què es
pot aconseguir a través d'ella. El qüestionari es compon de cinc preguntes del tipus Sí/No junt
amb dos preguntes obertes finals que permet als usuaris participants indicar com els agradaria
ajudar al municipi i com podrien ajudar a millorar la Participació Ciutadana en el municipi. Per
al dit sondeig s'ha utilitzat la plataforma de Participació Ciutadana Governalia Participació
Ciutadana
https://villanuevadecastellon.governalia.es/

2. Resultats Preguntes
Relació de preguntes realitzades a través de la Plataforma
1. Coneixes la Regidoria de Participació?
Sí (37 vots)
No (18 vots)

2. Saps a què es dedica?
Sí (33 vots)
No (22 vots)

3. Coneixes què és la Participació Ciutadana?

Sí (42 vots)
No (13 vots)

4. Saps què són els Pressupostos Participatius?
Sí (26 votos)
No (29 votos)

5. Qualsevol ciutadà pot participar en projectes que milloren el municipi a través
delspressupostos participatius, ho creus possibles?

Sí (45 votos)
No (10 votos)

6. En què t'agradaria ajudar per a millorar el teu municipi?



























Ajudar a les associacions que treballen per al poble, no als (TOTS) membres de la
corporació municipal que continuen mirant només en el seu benefici i la seua
conveniència.
Aon me nececitaren
Circulació vial, el poble per als vianants
Comunicar desperfectes en camins i elements de l'urbanitzacio
Donar idees per millorar el benestar dels joves.
Educacio i esport
En ajuda a les persones majors
En allò que puguera
En donar opinions
En el atur juvenil i de majors, apart activitats vàries per saber més del poble
En el q puga
En gastar menys el coxe
en k siga un poble mes net
En participar en les nessesitats i elegir lo que volem
En poder donar la meua opinio sobre les nesesitats del meu poble e inclus dir com se
tenen que fer
En poder enviar en directe algun incident de incivisme
En poder opinar en totes Les coses que se fan en el poble
En propagar i fer aplegar a la gent d q tracta i en q es poden beneficiar sent partícips
En quasevol aspecte que puga ser millorable,
En quasi tot
En que, savien de pensar cuant tinguen que a rancar un carres que siga de adoqui. En
tox els puestos el carrers de adoqui son mes istorix. Per a mi espiden arreglar les seres
pero el adoqui respetarlo. Es una opinio
En serveis socials
En seveis socials
En tasques per millorar el nostre entorn

































En temes culturals
En tot el que puga
En tot el que siga posible
Enviando propuestas de inversión
Es necessiten grades al pavelló esportiu municipal. I m'agradaria que al parc de
l'estació hi haguera una pista per a que els xiquets/es del poble pugueren patinar
sense posar en perill als majors i als menuts
Fer del nostre municipi un referent comarcal sòlid als processos de reconversió
ecològica i de la transició energètica.
Jo participe aportant idees a les 4gitories adequades
M'agradaria ajudar conscienciant de problemàtiques que tenen actualment els joves
M'agradaria desde participarti ciutadana ajudar en tot el referent al municipi i més
concretament al tema dels carrers dels pobles i l'accessibilitat per a les persones amb
discapacitat.
M'agradaria q els carrers foren més amples i tinguerem més llocs per aparcar sobretot
a la zona del centre. El poble necessita una escola pública en condicions i tb un centre
de dia com cal, però crec q nosaltres ja podem fer poc per aconseguir-ho. Ja és més
cosa dels politics de les conselleries.
M’agradaria que hi haguera una part dels pressupostos d’aquesta regidoria que es
distanaren a ajudes a l’emprededor juvenil.
Manteniment i netega del clavageram que cuant plou no xuplen prou els pouets i a
perill d'entrar en cases i comerços
MAS CULTURA CIUDADANA
Medi ambient
Me gustaría que en nuestro municipio hubieran presupuestos participativos como ya
existen en otros pueblos
Mes inversió en instal.lacions esportives.
Millorar la formació dels regidors en Administració Pública i Governança, això
contribuiria a millorar la posada em marxa de propostes realment objectives, i amb
compliment de la Llei
Neteja i respecte
No euse en que puc participar perque no acabe de entendre que es la participacio
ciudadana
No sé.
No sé de quina manera podria ajudar però em preocupa la poca consciència que te la
gent en mantenir els carrers nets. Hi ha molta brutícia per terra. I quan estem de
festes, per exemple les falles, es vergonyós com alguns deixen els carrers.
No se en què podría ajudar, però m'agradaría. Sobre tot en la convivència en els
veïnats en asumtes de sorolls, i el la tirada de bruticia als parcs ,prop dels contenidors
de fem i als solars. És una vergonya que ho tiren tot allí.
No se muy bien como se puede ayudar. Estaría bien que dorados unos ejemplos de
como ayudar y participar.
Pistes de skate Arreglar algunes voreres
Primer a baixar els impostos, i invertír en coses per als menuts








Primer que res en que la gent estaguera ben asabentada en tot..no tot el mon esta a
les webs i sentera. Moltes coses es podrien informar mes i millor per a totes les edats i
hi hauria mes ajuda
Que fora de veres si
Que les taxes de les pistes del poliesportiu són excessives i i més en l'estat en el que
estan, especialment les de frontó.
Tendré en conter les opinionsmes
Tenim a l'abast moltes associacions per participar en la vida del poble.no dubte que es
pot millorar pero formant part d'alguna ja va be per a moltes perssones.la participacio
en les decissions politiques ajuden a la coorporacio a triar i seleccionar millor el que es
mes convenient ..es tracta de fer us de la teua llibertat i voluntat..considere qye deu
existir eixa via participativa de comunicacio.millor que a traves de ideologies ja
passades .es una altra manera de anar creant un futur millo.pro

7. Com creieu que podríem millorar la Participació Ciutadana en el nostre municipi?



























Amb difusió
apoyant mes la participacio
Ascoltant a les persones que proposen idees
Assemblees, consells, comissions
Bonificant la participació d'alguna forma, obsequis, avantatges...
CON MAS PUBLICIDAD DIRECTA
Construir un clima de col·laboració, confiança i complicitat entre tots els actors.
Crec que el que vol estar comunicat en els regidors i el alcalde te moltes vies, pero aisi
i tot es podria tindre un canal obert per incidencies puntuals i comunicats de caracter
urgent
Crec que ens falta molta conscienciació
Crec que estem en el bon cami ja, en els consells municipals que s'han creat
De alguna manera. Diferent a el k es fa.
Disposant d'un pressupost participatiu amb el que poder decidir mtjançant el vot
Dixant q la regidora puga fer lo q qrega q es millor per el poble
Dixant q la regidora puguera fer lo millor per pl poble
Donant a coneixer lo que es la participaçiò ciudadana
Donant peu als que treballen o estan en les activitats que es volen millorar
Donants pas i opinio aquells q treballen en el dia a dia de cada activitat
Donan t veu als ciutadans i despres que els politics ens escolten
Educant a la gent, i per això cal profesionals a les institucions, no politics de segona.
Escoltan al poble
És difícil perquè cadascú va a la seua. Però incentivant algunes propostes i fer molt
fàcil el poder accedir!! Però no sé com!!! Amb aquesta enquesta per exemple.
Estiguent en el moment
Fen les enquestes q ens doneu i participar Fer mes xarrades
Fent activitats mes obertes a la participacio fel poble en decissions mes importants.
Fent charles directament cara al poble y la jent que parle


































Fent cusets perqe la gent no sap exactament com pot participar en estos temes
Fent enquestes com aquesta, ja que així el poble pot donar la seua opinió.
Fent les coses a votació i per majoria en les coses mes importants i demanades per
el.poble en general...una vegada tots els ciutadans estagueren assabentats
Fent participar a totes les entitats, escoles, agrupacions ...i a través d'elles anar
involucrant-nos en els temes i necessitats q tinguem al poble i buscar solucions.
Fent una major difusió del que representa la tasca diària del consistori
Fer programes per a sensibilitzar a les persones que respecten els espais i la
convivència entre persones majors que no necesiten de tanta barbaritat com se sol
gastar per a divertir-se. ( si és que de vegades això que fa la gent és divertirse) a costa
dels demés.
Fer reflexionar a la ciutadania de peu que se li escolta i que se conta en ella per
cambiar polítiques
Informant tot el possible i donant instruccions de com la gent pot fer-ho
Introduint ja des dels centres educatius este aspecte per fer -ho,realitat. Distribuir
questionaris anonims de forma continua per les cases de forma anonima .i tambe per
les (tics.) Es el cas de crear un costum.habituemnos
La comunitat educa. El poble és d tots/es
La tasca que fa a dia d'avui la participació ciuciutadana es inmillorable. Tal vegada el
punt de accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda
M'agradaria que es portaren a terme polítiques d'ajuda als joves, com subvencions a
empreses per a contractació de joves, ajudes per a l'alquiler... etc
Mes ibformaçio
Mes publicitat
Millorar l'accés on-line desde els mòbils per a la participació ciutadana
No eu se
No se
No sols donar oportunitat als joves, sinò també als q estem més ocupats, tenim idees i
poc de temps per participar. Podríem fer arribar les nostres idees mitjançant correu.
Per a començar , fer-se a conèixer x tots els veins.
Pienso que si, por lo menos haciendo que se conozca mas, por que conocer conocerla
la conozco poco, después ya hablaría de como mejorarla.
Poder fer gestions online
Portal d'internet on apareguen els distints temes aixi com lrs propostes dels ciutadans.
Preguntant als veins Les coses que se fan al carrer o al poble
Pues no ho se com millorarla perque no conec la situació actual de la Participació,
supose que estaria be fer algun panflet propagandisric on s explique lo que es fa i lo
que es pot fer
Que la ciudadanía juegue un papel más importante
Realizando más procesos de participación
Seguint fent el q es fa aplegant a la gent al carrer..valorant l'importància q te l'opinió dl
ciutadà
Siguen realitat
Si millora la formació dels governants, millora la formació del poble

