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AL BAR XX VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ! 
 
El bar XX vol esdevenir un lloc de trobada per la gent del poble i oferir una programació per 
diferents tipus de públics. Per tal de fer una proposta propera als interessos dels veïns i 
veïnes del barri, volem conèixer la teva opinió, és molt important!! 
 
Et demanem un minut per respondre aquesta breu enquesta: 
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Edat: 
Menor de 18  
☐ 18 a 25 
☐ 26 a 35  
☐ 36 a 45  
☐ 46 a 55  
☐ 56 a 65 
☐ Més de 65 
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Gènere: 
☐ Dona 
☐ Home 
☐ Altres 
 
 
 
 

Municipi: 
☐ La Cellera de Ter 
☐ Altres, quin? 
______________________ 
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De quines de les següents activitats t’agradaria gaudir al bar XX? 
☐ Concerts musicals 
☐ Exposicions d’art 
☐ Llocs de taula 
Tallers: 
☐ Art i manualitats 
☐ Labors 
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☐ Altres, quin/s? 
________________________________ 
 
De quins espais t’agradaria gaudir al bar XX? 
☐ Espai d’hort 
☐ Espai de joc lliure 
☐ Pati amb jocs de cucanya 
☐ Altres, quins?  
_________________________________ 
 
Fas alguna activitat cultural que t’agradaria realitzar al bar XX? Quina? 
_______________________________________________________________ 
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