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Nou sistema per recollir
l'opinió de la ciutadania

Amb l’objectiu d’afavorir la
participació ciutadana i
conèixer l’opinió de la
ciutadania vers els serveis
municipals, l’Ajuntament ha
adquirit dos dispositius
electrònics que permetran a
les persones opinar, valorar i
participar en enquestes que
s’incorporaran de forma
periòdica des de
l’Ajuntament.
Aquest és un sistema
innovador que ajudarà a
l’Ajuntament a conèixer
l’opinió que tenen els usuaris
dels diferents serveis a temps
real i editar estadístiques i
informes que facilitaran
analitzar la qualitat d’aquests
serveis i permetran impulsar
processos de millora.
L’aplicació informàtica permet
l’ús per part del ciutadà de
forma senzilla i pràctica, no
és necessari tenir
coneixements ni habilitats en
l’ús d’eines informàtiques i
electròniques per utilitzar-lo.
Els dispositius són uns
panells plans, clarament
destacats, amb una pantalla
que es podrà utilitzar
digitalment. Són mòbils i
podran traslladar-se a
diferents equipaments muni-
cipals.
Aquest mes de desembre,
s’instal· laran als dos centres
cívics municipals, a Ca
l’Artigues i a Palaudaries, on
s'iniciaran les enquestes; en
aquesta ocasió sobre el ma-

L'Ajuntament disposa d'un nou sistema
electrònic, d'ús senzil l , per recoll ir l 'opinió i
valoració de la ciutadania sobre els serveis i
projectes municipals.

teix sistema per recollir l'opi-
nió de la ciutadania.

Una donació que salva vides
En el nostre municipi, durant les properes setmanes, es duran a
terme diferents activitats de coneixement i conscienciació sobre la
donació de medul· la òssia.

La leucèmia és un tipus de
càncer que consisteix en la
proliferació desordenada de
cèl· lules anòmales a la sang.
Aquestes cèl· lules anòmales
infiltren la medul· la òssia i
condicionen la supressió del
creixement de les cèl· lules
normals, envaeixen la sang i

d'altres òrgans.
Cada any 5.000 persones
són diagnosticades de
leucèmia a Espanya. Moltes
necessitaran un
trasplantament de medul· la
òssia per superar la malaltia.
3 de cada 4 pacients no
tindrà un familiar compatible.

El trasplantament de
medul· la òssia és l'única
esperança per a molts
afectats de leucèmia i altres
malalties de la sang.
Consisteix en substituir les
cèl· lules malaltes del pacient
per cèl· lules sanes d'un do-
nant.




