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La Ciutat davant 

el col·lectiu GLBT 
 
Fins a quin punt podem exercir 
els nostres drets? 
Què ho segueix impedint? 

 
 

ANNEX 
VALORACIÓ DE LA 

JORNADA 
26 de gener de 2007 

 

 
                                               Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
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Valoració 
La valoració de la jornada es va fer a través d’un qüestionari que es va repartir a tots els/les 

participants. Constava d’una primera part amb preguntes tancades on valoraven diferents 

aspectes entorn el funcionament i l’oportunitat de participar i una segona part amb 

preguntes obertes on es recollia de manera més detallada alguns aspectes més concrets. En 

total 28 participants van completar i lliurar la seva valoració, els resultats dels quals es 

presenten a continuació.  

 

En línies generals els/les participants van fer una valoració força positiva de la jornada. En 

primer lloc, pel que fa a la informació aportada, un 89% dels participants la valoraven de 

manera adequada mentre que un 11% van opinar que havia estat insuficient. Respecte 

l’oportunitat de manifestar les pròpies opinions, una àmplia majoria (93%) consideren que 

ho van poder fer molt o suficientment, així com reconèixer  que els participants es van 

manifestar sense prejudicis (96%).  

 

Pel que fa al grau de debat dels grups, un 82% dels participants el valoren positivament. si 

bé el 18% restant el van considerar insuficient. 

 

Entre les opinions recollides pels/les participants s’assenyalen com aspectes més positius de 

la jornada l’intercanvi de punts de vista amb persones diverses i el treball en grups reduïts. 

Per contra, es destaquen  com aspectes a millorar l’organització del temps, ja que hi ha 

força acord en valorar que va faltar temps pel debat en grups i que en canvi la part inicial de 

la jornada es va fer massa llarga. També s’apunta la necessitat de concretar més els temes, 

donat que es van tractar aspectes molt diversos en molt poc temps.    
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1. OPINIÓ GENERAL SOBRE LA JORNADA 

 

 

 

 A) Informació que s’ha aportat.          B) Oportunitat de manifestar les meves idees. 

 

 

Informació aportada

Insuficient 11%

Suficient 68%

Molta 21%

 
 

 

 

 

C) Els/les participants s’han manifestat   D) Quina opinió li mereix el grau de debat          

sense prejudicis.            als grups? 

 

Grau de debat

Bo

43%

Suficient

39%

Insuficient

18%

          

Manifestació sense prejudicis

Poc 4%
Suficient 21%

Molt 75%

 
 

 

 

 

 

   

              

Oportunitat de manifestar-se

Insuficient 7%

Suficient 56%

Molta 37%
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2. RESPOSTA A LES PREGUNTES OBERTES DEL QÜESTIONARI 

 

Respecte la meva participació en el grup vull dir que... 

 

 M’he trobat bé treballant i debatent els temes en el taller. 

 He pogut expressar el que sento. 

 M’he sentit còmoda i escoltada. 

 Ha estat molt productiva en quant a diversitat. 

 He aportat la meva visió (bé). 

 Hauria estat més efectiva si m’hagués preparat millor l’assistència a les 

jornades. 

 M’he sentit molt còmode. 

 M’ha agradat. 

 M’ha estat útil. 

 Penso que ha estat correcte. 

 Ha estat activa. 

 Ha estat normal. 

 Ha estat positiva. 

 És positiva. 

 M’ha faltat temps. 

 No he tingut gaire temps de participar. 

 

El més positiu de la jornada ha estat... 

 

 Els tallers. 

 El grup de treball. 

 Els grups petits. 

 El treball en grup. 

 Esquematització dels temes. 

 Participar a les jornades. 

 Poder parlar de tot amb claredat. 

 Trobar gent de tots els àmbits. 

 Veure altres punts de vista sobre la problemàtica GLBT. 

 Veure totes les problemàtiques dels col·lectius des de dins. 

 L’intercanvi. 

 La participació. 

 Les informacions aportades pels companys. 

 Els grups petits per aportar idees. 

 Diversitat de gent i opinions. 

 Conèixer referents d’altres comunitats. 

 Conèixer la realitat. 

 Tornar a veure a persones que feia temps que no coincidíem. 

 Preveure una dinàmica de participació encara que el resultat no hagi estat del 

tot satisfactori. 

 La trobada de persones de col·lectius aïllats entre si. 

 El contacte entre associacions i personal de l’administració de l’ajuntament. 

 Tot. 

 La conferència del Sr Escartin , el treball de grup i .... el cafè berenar. 

 

El que menys m’ha agradat ha estat... 

 

 La llargària de la xerrada inicial. 

 El poc temps per debatre. 

 El poc temps. 

 La manca de temps. 

 Manca de profunditat o temps. 

 Brevetat de temps. 
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 La conferència massa llarga. 

 La falta de temps per debatre. 

 L’organització del temps. 

 Massa coses en poc temps. 

 La durada de la conferència, massa llarga. 

 Temps dedicat a la conferència. 

 La diversitat de temes a tractar. 

 El llenguatge tan políticament correcte de tothom. 

 Massa gent, masses opinions no fonamentades. 

 L’horari o dia triat. 

 Veure com es continuen ignorant els bisexuals. 

 La polarització del grup en el tema de la SIDA. 

 Tot bé. 

 Tota la jornada m’ha agradat. 

 

De la dinàmica de treball penso que... 

 

 Ha estat molt eficient. 

 Ha estat bé. 

 Molt bona. 

 Bona. 

 Ha estat bé. 

 Resulta curiosa. 

 Està molt bé. 

 Bé. 

 Ha estat bé, dinàmica. 

 És bona. 

 És adequada. 

 Ha permès parlar a tothom. 

 Ha estat bona. 

 Hi hagut poc temps per a tractar temes molt diversos. 

 Hi ha hagut poc temps de debat. 

 Hi ha poc temps per l’aportació de dades i debatre. 

 Ha faltat més temps. 

 Ha faltat temps. 

 Ens ha faltat temps pel debat de tot el grup, un cop hem fet la posta en comú 

dels subgrups. 

 La metodologia era massa reglada. 

 Ha sigut massa lenta. 

 No s’ha aconseguit evitar que unes poques persones acaparin el debat, al 

voltant d’un únic tema, el VIH. 

 Bones intencions, poques solucions. 

 

De l’organització de la jornada vull dir que... 

 

 Cal treballar més en la línia de tallers. 

 Cal obrir a més àmbits socials. 

 Ha estat bé (4). 

 Ha funcionat molt bé però s’hauria de  centrar en punts més concrets. 

 Ha estat profitosa i agradable. 

 Molt bé. 

 Ha estat correcte. 

 Per avançar molt poc a poc... 

 Ha estat molt acollidora. 

 Està bé. 

 És bona (2). 

 Ha complert. 
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 Ha estat molt bona. 

 Molt correcta. 

 Ha estat súper bé, excepte la dificultat de trobar data fixa amb temps i per tant 

fer una àmplia difusió de la jornada. 

 És massa curta. 

 El debat ha tingut poc espai en el conjunt de la jornada. 

 

Pel que fa als moderadors ... 

 

 Han estat bons (3). 

 Ho han fet molt bé. 

 Estupendos. 

 Ha fet molt bona feina (tot i que no l’hem deixat). 

 Ho ha fet prou bé, tot i que no hi hagut temps pel debat. 

 També molt bé. 

 Correctes. ( 2) 

 Molt bé (2) 

 Bé (2) 

 Hauria pogut intervenir més per garantir una participació més equitativa. 

 Han fet molt correctament la seva feina. 

 Esplèndid. 

 Ho fan bé. 

 Crec que han contribuït al bon funcionament. 

 Força bé. 

 Ok. 

 Àgils, facilitadors. 

 Molt bé, però en el grup hauria d’haver estat capaç de canviar de tema i 

impedir que el tema de la SIDA acaparés el treball del grup. 

 

No vull marxar sense deixar clar que... 

 

 Aquestes jornades poden ser molt productives però, s’haurien de centrar en 

uns punts més concrets per ampliar el debat. També s’hauria de tractar 

específicament transsexualitat i bisexualitat. 

 L’homosexualitat és un tema prou complicat i complex que potser milloraria 

amb la conscienciació de la temàtica dins les escoles. 

 Cal intensificar i reemprendre les tasques de prevenció del VIH entre el 

col·lectiu. 

 Felicitats per la jornada i que no sigui la única. 

 Aquesta jornada és interessant. 

 S’han de repetir aquestes jornades amb temes molt més concrets. 

 Val la pena fer jornades d’aquestes. 

 Que es repeteixi. 

 S’ha de fer més. 

 Es publiqués tot aquest material. 

 M’alegro d’haver participat. 

 Aquestes iniciatives em semblen molt positives. 

 Aquestes jornades s’han de repetir per donar a conèixer més la realitat i poder 

anar canviant la mentalitat de la societat. 

 Cal aconseguir motivar més gent de fora del col·lectiu LGhdT perquè participin 

d’aquestes jornades. 
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