RESULTATS DEL QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE LIFE
MEDACC PER PART DELS ACTORS
❶ CARACTERITZACIÓ DE LA MOSTRA:

S’han respost un total de 25 qüestionaris entre els participants als grups de discussió
de les conques del Ter, de la Muga i del Segre. La participació ha estat equilibrada
entre conques:

CARACTERITZACIÓ DE LA MOSTRA....
Segre
28%

Ter
36%

Muga
36%

Respecte els àmbits i sectors representats a la mostra, la distribució és la següent:

ÀMBIT / SECTOR...
Administració
Agricultura
Comunitat de Regants
Conservacionista / Ambientalista
Espais Naturals
Serveis / Turisme
Universitat
Usos i demandes

3
3
4
3
3
2
4
3
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❷ SOBRE ELS RESULTATS DEL PROJECTE
Valoració quantitativa:
A continuació presentem un gràfic amb les valoracions mitjanes. La puntuació mínima
era 1 i la màxima era 5.

SOBRE ELS RESULTATS DEL PROJECTE...
5
4

3
2
1
Interès global
resultats

Increment
coneixement

Més
convençuts?



Interès global dels resultats: 4,24.



Increment del coneixement: 3,88.



Més convençuts?: 4,27.



Impacte per a l’adaptació: 3,96.



Impacte per a l’entitat: 3,76.

Impacte per
l'adaptació

Impacte per
l'entitat

Suggeriment de temes que caldria estudiar més a fons (aportacions literals):


No m'atreveixo a suggerir res, doncs desconec el detall de tota la tasca feta i
de ben segur que estaria considerat.



Alternatives als cultius actuals.



"Costos d'oportunitat" davant diferents solucions de pràctiques, productes o
consums.



Gestió litoral de les dunes i platges. Major protecció i recuperació per adaptarse millor.



Millora de la qualitat de les zones humides (inclosos recs naturalitzats) del Baix
Ter.
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Proposta ajuts agroambientals per a pastures com a servei ambiental per a la
prevenció d'incendis.



Temes econòmics. El component econòmic de les mesures proposades.



Molt interessant estudiar, aprofundir, en les accions concretes que es podrien
fer a nivell de capçalera (especialment aigua, biomassa, gestió forestal
adaptativa, ramaderia extensiva, fixació de la població rural, etc...) en benefici
de l’estratègia integral a nivell de conca de la Muga.



Paper de l'Administració en el canvi climàtic. Bàsicament, departaments de
Territori i Agricultura.



Ramaderia porcina.



Aprofundir en les accions particulars d'adaptació que s'estiguin fent per part
d'agents / sectors socials i econòmics. Això tenint en compte el perfil /
especialitats territorials de cada conca. S’hauria de començar sabent quines
accions particulars s'estan realitzant, quins resultats, mancances, potencialitats,
etcètera.



Crec que s'han tocat els elements clau. Potser valdria la pena proposar una
"pluja d'idees" com a solució a la problemàtica del canvi climàtic.



La gestió global de l'aigua.



Augment de la reserva hidràulica de la conca.



Els canvis ambientals en els ecosistemes naturals.



Enhorabona per dur a terme iniciatives d'aquest tipus, que siguin catalitzadores
de canvi com a administració. Disposats a participar en futures iniciatives
similars.



Adaptació al regadiu a nivell de gestió de grans sistemes

❸ SOBRE EL FUNCIONAMENT
La puntuació mitjana sobre la satisfacció global de les expectatives que tenien
participant en el projecte ha estat de 4,13 (1 era la puntuació mínima i 5 la màxima).
Han participat en una mitjana de 3,30 activitats, encara que no tothom recordava
exactament a quantes (algunes persones han contestat entre 1 i 2, entre 2 i 3,...).
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La valoració de les activitats ha estat força bona, tal i com es pot veure al següent
gràfic resum:

TIPOLOGIA D'ACTIVITATS ON HAN PARTICIPAT
Visites

Comitè
Seguiment

Reunions
tècniques

Grups Discussió

VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS...
5
4

3
2
1
Comitè Seguiment

Grups Discussió



Comitè de Seguiment : 4,00



Grups de Discussió: 4,26.



Reunions Tècniques: 4,25.



Visites: 3,80.

Reunions
tècniques

Visites
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Per últim, respecte a la xarxa potencial que es podia afavorir des del projecte, un 68%
de les persones que han omplert el qüestionari afirma que han incrementat la xarxa de
relacions amb el projecte. Un 20% afirma que a més a més, o bé ha nascut alguna
nova col·laboració, o bé confien que així sigui ben aviat (“per ara no”).

Aspectes a millorar i comentaris finals:


Distribució més ampla de les dades / documents generats. Són al web, però
trobo que se n'ha fet poca publicitat.



Continuar treballant amb el canvi climàtic, perquè això és el principi.



Cal seguir, ampliar els destinataris participants i també informació més
concreta (ampliar dades).



Respecte al tema de fer xarxa, explica que amb alguns ja treballem o
col·laborem, com: Ajuntaments, TM, Comunitat Regants,..



Ha estat molt bé!.



Seria positiu la continuació del projecte.



Alerta: el nom de l'embassament és Darnius - Boadella ! :)



M'agradaria que s'avancés en l'estudi dels aqüífers.



Sessions de tota una jornada.



Em sembla correcte.

Barcelona a 30 de març de 2018
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ANNEX – Qüestionari
NOM /ENTITAT :
Sobre els resultats del projecte.
a) Us semblen globalment interessants els resultats als què s’ha arribat?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

b) Us han ajudat a entendre millor el fenomen del canvi climàtic? Heu avançat a
nivell de coneixement?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

c) Sortiu més “convençuts” de què cal adaptar-nos al canvi climàtic?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

d) Quin impacte potencial poden tenir els resultats assolits en el camp de
l’adaptació?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

e) Quin impacte potencial poden tenir els resultats assolits per a la vostra entitat?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

g) Us animeu a suggerir algun tema que com a resultat del projecte valdria la pena
estudiar més a fons?
Suggeriment de temes:
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Sobre el funcionament
a) Fins a quin punt s’han satisfet globalment les expectatives que teníeu participant
en el projecte?
1 - Gens

2- Poc

3- Prou

4- Força

5- Molt

b) Nombre aproximat d’accions presencials en les que heu participat (si ho
recordeu):
Nombre aprox. d’accions presencials:
c) Tipus d’activitat en les que heu participat:
SI

NO

1
Min

2

SI

NO

Reunions del Comitè de Seguiment
Grups de discussió
Reunions tècniques
Visites demostratives
d) Valoració general de les diferents activitats:
3

4

5
Max

Reunions del Comitè de Seguiment
Grups de discussió
Reunions tècniques
Visites demostratives
b) Fent xarxa...
Heu incrementat la xarxa de relacions
amb el projecte?
Ha nascut alguna nova col·laboració?
e) Aspectes a millorar? – Heu trobat a faltar alguna cosa? Algun comentari final?
Aspectes a millorar:
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