Enquesta web dirigida als socis

BLOC A. LA TEVA RELACIÓ AMB XXXXXXXX
1. Com vas conèixer XXXXXXXX?
Per un amic/familiar
Per la web
 Pels mitjans de comunicació
 No ho recordo
 Altres (especificar): ____________________________________________



2. Quants anys fa que ets soci/òcia de XXXXXXXX?
Menys d’un any
 Entre 1 i 3 anys
 Entre 4 i 6 anys
 Més de 6 anys


3. A més de ser soci/òcia, tens altres relacions amb XXXXXXXX?
(Pots escollir més d’una resposta)
Voluntari/ària
L’entitat on treballo o col·laboro té relació amb XXXXXXXX
 Només sóc soci/òcia



4. Quina/es de les següents raons et van portar a fer-te soci/òcia?
(Ordena-les de la raó més important a la menys important. Si la raó no ha estat
important o no la coneixes, no la numeris)
Raó
principal

2a raó

3a raó

4a raó

5a raó

Ns/Nc

Volia una assegurança de
responsabilitat civil
Volia gaudir dels avantatges als
comerços i serveis
Volia estar assessorat jurídicament
Calia donar suport a una entitat que
representa i defensa els interessos
XXXXX
Volia estar informat sobre la XXXXX i
l’activitat de XXXXXXXX
Calia donar suport a la promoció de
XXXXXX
Volia participar de forma activa en la
defensa i promoció de XXXXX
M’agrada la seva forma de treballar
Altres (especificar): _____________
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5. Quins serveis o accions que
t’agradaria que t’oferís?
(Apunta’ls)

no t’ofereix

actualment

XXXXXXXX

6. En general, fins a quin punt estàs satisfet/a amb XXXXXXXX?
Molt satisfet/a
Bastant satisfet/a
 Satisfet/a
 Poc satisfet/a
 Molt poc satisfet/a



7. Si estàs poc o molt poc satisfet/a, digues-nos en quins aspectes i
explica’ns per què?

8. Quines accions i projectes coneixes dXXXXXXXX? Com els valores? Posa
una nota de l’1 (pitjor valoració) al 10 (millor valoració) als que
coneixes.
(si no els coneixes, no posis cap nota)
Acció o projecte

Nota
(de l’1 al 10)

La representació dels XXXXX davant les administracions
Els estudis (robatoris, la bicicleta pública, els aparcaments...)
La formació online (curs de formació per a la planificació de la bicicleta)
El programa XXXXXXXX
Altres:______________________________________________

9. Com li explicaries a un amic/iga què és XXXXXXXX? XXXXXXXX és...
_________________________________________________________

2

Enquesta web dirigida als socis

BLOC B. LA PARTICIPACIÓ AL XXXXXXX
10. En general, com participes actualment en XXXXXXXX?
(Pots escollir més d’una resposta)







Sóc soci/òcia (si només marques aquesta resposta, ves directament a
la pregunta 14)
Assisteixo a algunes activitats organitzades pel XXXXXXXX
Sóc voluntari/ària on-line i responc a les demandes i consultes via e-mail o
via web
Sóc voluntari/ària presencial i col·laboro amb XXXXXXXX en l’organització
d’activitats
Participo en grups de treball i/o debat (presencials, o via web)
Altres (especificar): ______________________________________________

11. En concret, en quines de les activitats següents has participat, ja sigui
assistint-hi o com a voluntari/ària? Com valores la teva experiència?
Posa una nota de l’1 (pitjor valoració) al 10 (millor valoració) en
aquelles que hagis participat.
(si no hi has participat, no posis cap nota)
Activitat

Nota
(de l’1 al 10)

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Altres (especificar) ________________________

12. Si puntues menys de 5 alguna de les activitats anteriors, digues-nos en
quines i explica’ns per què?
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13. Has assistit algun cop a les assemblees que organitza cada any
XXXXXXXX? Et semblen adequades?
Sí que hi he assistit, i m’agrada com estan plantejades.
Sí que hi he assistit, però penso que es podrien millorar.
Com milloraries les assemblees?___________________________
 No hi he assistit mai.



14.Si no participes més en XXXXXXXX, ens pots indicar per quina/quines
raons?
(Pots escollir més d’una resposta)
Manca d’informació sobre les vies de participació
Manca d’interès en les formes de participació actuals
 Manca de disponibilitat per les activitats presencials
 Manca de disponibilitat per les accions on-line
 Altres (especificar) ___________________________________________



15.En general, creus que XXXXXXXX hauria de promoure
participació dels socis/òcies en les seves activitats i accions?

més

la

Sí
No
 No ho sé



16.Per què creus que podria ser important promoure la participació dels
socis/òcies en una entitat com XXXXXXXX?
(Pots escollir més d’una resposta)








Per tenir més capacitat d’incidència política i sensibilització social
Per disposar de més recursos
Per tenir més capacitat de fer accions de foment de la XXXXXX
Per incrementar la capacitat d’aprenentatge
Per tal que XXXXXXXX sigui una entitat més democràtica
Altres (especificar) ______________________________________
No crec que calgui promoure la participació dels socis/òcies al XXXXXX

17.En relació amb els socis/òcies dXXXXXXXX, indica el grau d’acord o
desacord amb les afirmacions següents.
Totalment
d’acord

Bastant
d’acord

D’acord

Poc
d’acord

Gens
d’acord

Com més socis/òcies tingui
XXXXXXXX millor, encara que només
paguin la quota. Això permetrà tenir
més recursos i influència social.
Al XXXXXX necessitem més
socis/òcies motivats/ades que
participin i s’impliquin.
Hem de promoure una vinculació
diversa i flexible dels socis/òcies amb
diferents nivells de participació.
Els socis/òcies són essencials per tal
que el missatge de XXXXXXXX arribi
a la societat.
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18. Si XXXXXXXX t’oferís més vies de participació, t’hi implicaries?
Sí, vull participar més.
No, ja estic satisfet amb la meva forma de participar.
 Depèn de què m’oferís.



19. Quines de les vies de participació actuals creus que XXXXXXXX hauria
de potenciar?
(Pots escollir més d’una resposta)









Cap, les vies de participació actual ja estan ben plantejades
Les consultes dXXXXXXXX via e-mail o via web
Les activitats presencials organitzades pXXXXXXXX
Les opcions per fer de voluntari/ària presencial
Les opcions per fer de voluntari/ària on-line
Els grups de treball i/o debat (presencials, o via web)
La junta directiva dXXXXXXXX
Altres (especificar): ______________________________________________

20.Quins canals de comunicació poden ser més útils per fomentar la
participació en XXXXXXXX?
Molt útil

Bastant útil

Útil

Poc útil

Gens útil

Pàgina web dXXXXXXXX
Pàgines web de projectes de XXXXXXXX
Butlletí electrònic
Trameses postals
Llistes de distribució electròniques
Xarxes socials (Facebook o altres)

21.Si vols, proposa altres accions que podria promoure XXXXXXXX per
incrementar la participació i implicació dels socis/òcies en l’entitat.
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EL TEU PERFIL
Edat
< 20 anys
20-30 anys
 31-45 anys
 46-65 anys
 > 65 anys



Sexe



Home
Dona

On vius?










Barcelona ciutat
L’Hospitalet de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sabadell
Terrassa
Mataró
Girona
En un altre municipi de Catalunya. Indica quin: ________________________
Fora de Catalunya

Quina és la teva ocupació?










Estudiant
Treballo a l’Administració pública
Treballo a l’empresa privada
Treballo en una associació
Treballo a la universitat
Sóc professional autònom
Sóc jubilat/a
Estic a l’atur
Altres (especificar): _______________________________________

Quin nivell de formació acadèmica tens?












No tinc estudis
Estudis secundaris (inclou BUP, FP, ESO, Batxillerat, FP de grau mitjà i de
grau superior)
Professor/a
Arquitecte
Enginyer/a
Ambientòleg/òloga
Periodista
Advocat
Ciències empresarials
Dissenyador/a gràfic/a
Altres (especificar quin): _______________________________________
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Ets soci/òcia d’alguna altra entitat?



Sí
No

SUGGERIMENTS FINALS
Has arribat al final de l’enquesta. Tot seguit tens un espai per si vols afegir
suggeriments, comentaris o aclariments.

Si vols que et responguem, o vols seguir participant en aquest procés, deixa les
teves dades:
Nom i cognoms: _________________________________________
Correu electrònic: ________________________________________
Telèfon: _________________
Moltes gràcies per respondre.
Us recordem que les vostres dades seran objecte d'incorporació en un arxiu, titularitat del
XXXXX, per l’elaboració del pla estratègic i el pla de participació. Us informem del vostre dret
d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals (Llei orgànica
15/1999).
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