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Enquesta de participació i política a Catalunya 2017  
 

Bon dia/tarda, em dic   i sóc entrevistador/a de l’empresa_____. Estem realitzant una 
enquesta sobre temes d’actualitat social, econòmica i política de Catalunya.  
Hem triat aquesta llar a l’atzar per fer una entrevista i sol·licitem la seva col·laboració per tal 
que respongui a una sèrie de preguntes. Moltes gràcies per la seva col·laboració. 
 
Les informacions que us demanem són per a l’elaboració d’un estudi d’opinió oficial. 
L’Administració o el personal de l’Administració que utilitzin aquesta informació estan obligats 
per llei a garantir-vos l’anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. Teniu dret a no respondre totes les preguntes. 
L’informo que aquesta entrevista serà gravada i podrà ser escoltada per un supervisor per 
garantir que està sent realitzada d’acord amb les instruccions rebudes. Una vegada finalitzats 
aquests controls de qualitat serà esborrada. 
 
 
Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà? 

1. Català  
2. Castellà  
3. Li és indiferent  

 
 
P1. Estic parlant amb un home o una dona? 

1. Home 
2. Dona 

 
 
P2. Em podria dir la seva edat?   

__________ anys 
 
 
P3. En quina situació es troba actualment?  

1. Treballa  
2. Estudia  
3. Estudia i treballa  
4. Aturat/ada i ha treballat abans 
5. Aturat/ada i no  ha treballat abans 
6. Treball domèstic no remunerat  
7. Jubilat/ada /pensionista/prejubilat  
8. Una altra situació  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
(Aclariment: les persones que estan de baixa han de figurar com a treballadores) 

 
(FILTRE P3= 4,5) 
P3a. Quants mesos fa que està aturat/ada?  

___________ mesos 
98. No ho sap 
99. No contesta 
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(FILTRE P3= 2,4,5) 
P3b. Quina de les següents opcions s’ajusta més a la seva situació actual. Està buscant 
feina...  

1. Cada dia 
2. Diversos cops per setmana 
3. Un cop per setmana 
4. Menys freqüentment 
5. No busca feina 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 
 

(FILTRE P3= 1,2, 3,4, 7, 8) 
P3c. Quina és/va ser la seva última feina? 

___________________________ 
  88. Encara no ha treballat mai 
  98. NS (No llegir) 
  99. NC (No llegir) 
 
 

(FILTRE P3c ≠  88, 98, 99) 
P3d. I quantes persones té/tenia al seu càrrec a la feina? 

1. Cap 
2. De 1 a 5 
3. De 6 a 20 
4. Més de 20 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
(FILTRE P3c ≠  88, 98, 99) 
P3e. Quina és/era la seva situació contractual? 

1. Contracte laboral temporal a jornada completa 
2. Contracte laboral temporal a mitja jornada o inferior 
3. Contracte laboral fix a jornada completa 
4. Contracte laboral fix a mitja jornada o inferior 
5. Autònom/a o professió liberal 
6. Empresari/ària 
7. Feina/es informal/s [nota a l’enquestador/a: inclou feinetes com cangurs, 
donar classes particulars, etc.] 
8. Beca 
80. Altres situacions 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
(FILTRE P3=2 o 3) 
P4. Què estudia? (Multiresposta)  

1. ESO  
2. Pla de Garantia Social (inclou Pla de transició al treball, etc.)  
3. Batxillerat  
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4. Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
5. Cicle Formatiu de Grau Superior 
7. Grau universitari –Diplomatura (Grau 3)  
8. Grau universitari -Llicenciatura (Grau 4)  
9. Postgrau, mestratge o doctorat  
10. Preparació de l’accés a estudis reglats  
11. Reciclatge professional  
12. Formació ocupacional  
13. Llengües, informàtica o alguna altra preparació instructiva 
14. Altres. Quins estudis? _________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P5. Quins són els estudis més avançats que ha acabat fins al moment?  

1. No té estudis (ni primària) 
2. Primària (ESO no acabada) 
3. ESO o EGB  
4. Batxillerat o BUP o COU 
5. Cicle Formatiu de Grau Mitjà o FP1 
6. Cicle Formatiu de Grau Superior o FP2 
7. Diplomatura (Grau 3)  
8. Llicenciatura (Grau 4)  
9. Postgrau, mestratge o doctorat  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 

Socialització política 
 
Ara li faré algunes preguntes relacionades amb activitats que es podrien haver desenvolupat 
durant la seva infància i joventut. 
 
P6. Durant la seva època d’estudiant ha participat en alguna de les següents activitats?  
(Aleatori) 

 (Filtre 
P5≠1)  
Sí, a 

l’escola o 
l’institut 

(Filtre 
P4=7,8,9 o  
P5=7,8,9) 

Sí a la 
universitat 

No 

a. Votar pels òrgans de representació d’estudiants 
(consell escolar, claustre, ...) 

1 2 0 

b. Ser escollit/ida com a delegat/ada o en els òrgans 
de representació d’estudiants 

1 2 0 

c. Assistir a assemblees d’estudiants per debatre 
temes  

1 2 0 

d. Participar en una vaga d’estudiants 1 2 0 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
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P7. I parlant només l’època de l’escola o l’Institut, recorda amb quina freqüència es donaven 
cadascuna d’aquestes situacions? 

 
Sovint 

De 
vegades 

Gairebé 
mai 

Mai 

Es discutia sobre temes socials i polítics a classe 1 2 3 4 

Els alumnes proposaven temes o continguts a 
classe 

1 2 3 4 

Els professors tenien en compte les opinions dels 
alumnes 

1 2 3 4 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
 
 
P8. Em podria dir si durant aquesta mateixa etapa d’escola i institut va cursar les següents 
assignatures? 

 
Sí No 

No ho 
recordo 

NC 

     

[filtre P2: 70-100 anys]  
a) Urbanidad 

1 2 98 99 

[filtre P2: 60-80 anys]  
b) Formación familiar y social 

1 2 98 99 

[filtre P2: 50-80 anys] 
 c) Formación del Espítitu Nacional 

1 2 98 99 

[filtre P2: 52-56 anys]  
d) Convivencia en Democracia 

1 2 98 99 

[filtre P2 < 30 anys]  
e) Educació per a la Ciutadania  

1 2 98 99 

[filtre P2 < 30 anys] 
f) Educació ético-cívica  

1 2 98 99 

[filtre P2 < 30 anys]  
g) Filosofia i ciutadania  

1 2 98 99 

[Tots]  
h) Ciències socials 

1 2 98 99 

[Tots]  
i) Història de Catalunya 

1 2 98 99 

[Tots] 
 j) Història d’Espanya 

1 2 98 99 

 
 
P9. A quin tipus d’escola va anar? 
Entrevistador si l’entrevistat avisa que no ha anat sempre al mateix tipus d’escola, preguntar 
per aquella on va passat més anys i, si no ho sap dir, aquella que crec que l’ha influït més. 

1. Privada religiosa 
2. Privada no religiosa 
3. Concertada religiosa 
4. Concertada laica 
5. Pública  
98.  NS (No llegir) 
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99.  NC (No llegir) 
 
 
P10. Per últim, durant aquells anys de l’etapa escolar i d’institut... 
 a- Duia a terme activitats extraescolars esportives? 
 b- Duia a terme activitats extraescolars no esportives (música, anglès, artístiques...)? 
 c- Participava en alguna organització de lleure (escoltes, esplais)? 
 d- Participava en alguna altra associació o col·lectiu? 
 

1. Sí  
2. No 
98. No ho recorda (No llegir) 
99.NC (No llegir) 

 
 
P11. Ara parlem d’algunes activitats que els seus pares podrien haver realitzat quan vostè era 
petit. Recorda amb quina freqüència els seus pares realitzaven les següents activitats?   
(Aleatori) 

 Sovint, 
sempre 

que 
podien 

De 
vegades 

Gairebé 
mai 

Mai 
No podien, 
no hi havia 
eleccions 

a. Votar en les eleccions  1 2 3 4 5 

b. Participar en manifestacions o 
actes de protesta 

1 2 3 4 - 

c. Participar en reunions o actes 
d’associacions cíviques   

1 2 3 4 - 

d. Debatre sobre política 1 2 3 4 - 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
 

 
Participació en entitats i col·lectius 
 
P12a. Ara li llegiré una llista d’entitats, organitzacions o grups de caràcter informal. Em podria 
dir per cadascuna d’elles si hi participa o hi col·labora d’alguna manera? 
(Aleatori) 
Llegir la part “Actualment participa o col·labora” abans dels ítems fins que s’agafi la dinàmica. 

Actualment participa o col·labora 
amb una organització o club esportiu 
 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Fer esport en una organització sense afany de 
lucre 
2. Fer esport en un club excursionista 
3.  Anar al gimnàs o en un club esportiu amb 
afany de lucre 
4.  Ser soci/a d’un club o espectacle esportiu 
5.  Grups informals d’amics/gues 
6.  Altres  
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98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb una organització cultural o d’oci 
(casal d’avis, cultura tradicional, 
musicals, artístiques, grups lúdics...) 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar les quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb una organització religiosa 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb una organització d’educació en 
el lleure educatiu(escoltes, esplais...) 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P12b. I en aquestes organitzacions o grups informals amb un caràcter més polític, reivindicatiu 
o de defensa d’interessos? 
(Aleatori) 
Llegir la part “Actualment participa o col·labora” abans dels ítems fins que s’agafi la dinàmica. 

Actualment participa o col·labora 
amb algun Sindicat 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
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98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb algun Partit polític 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb alguna organització 
professional o  empresarial (col·legi 
professional...) 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb alguna associació de veïns i 
veïnes (no reunions d’escala) 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb algun grup de pares o mares 
d’alumnes (AMPA) 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

(FILTRE: P3=2,3) 
Actualment participa o col·labora 
amb alguna associació d’estudiants 
(sindicats d’estudiants, 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

/ 6577. Qüestionari
Enquesta sobre la participació política i ciutadana a Catalunya amb especial atenció al col·lectiu jove. 2017

REO núm. 904

REO



 

 8 

assemblees...) 1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb algun grup ecologista, de 
defensa del territori o de protecció 
dels animals 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb alguna organització de defensa 
dels drets humans, pacifista, d’ajuda 
als desafavorits o al 3r món 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb algun grup o plataforma 
alternativa, altermundista, 
anticapitalista o casal okupa 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora 
amb algun grup o cooperativa de 
consum agroecològic 

1. Sí (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 
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99. NC (No llegir) 

Actualment participa o col·labora en 
alguna altra organització política no 
partidista? 

1. Sí, Quina?__________ (Passa a A) 
2. No 

A) De quina manera hi participa o col·labora? 
(Multiresposta) 

1. Col·laboració puntual 
2. Col·laboració econòmica (pagar de quotes, 
etc.) 
3. Usuari/ària / Membre actiu 
4. Organitzador/a / Responsable  
98. NS (No llegir) 

99. NC (No llegir) 
 
 
 

Actituds i valors  polítics 
 
Ara li demanaré quina és al seva opinió sobre diferents aspectes relacionats amb la 
participació i la política 
 
P13. Per començar, en quina mesura diria que li interessa la política? En una escala en la que 0 
significa mínim interès per la política i 10 màxim interès, on es posicionaria vostè? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98.NS (No llegir) 
99.NC (No llegir) 

 
 
P14a. Està vostè més aviat d’acord o més aviat en desacord amb la següent afirmació: de 
vegades la política sembla tan complicada que se’m fa difícil entendre el que està passant. 

1. Més aviat d’acord  
2. Més aviat en desacord 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P14b. ... i amb la següent afirmació: crec que als polítics tenen en compte el que pensa la gent 
com jo. 

1. Més aviat d’acord  
2. Més aviat en desacord 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P15. A continuació li llegiré una sèrie de temes i m’hauria de dir, en una escala de 0 a 10, en 
quina mesura creu que l’hi interessen. En l’escala 0 significa mínim interès pel tema i 10 màxim 
interès. 
(Aleatori) 
Llegir la part “En quina mesura li interessa” abans dels items i recordar l’escala de resposta fins 
que s’agafi la dinàmica. 
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a. En quina mesura l’interessa: la immigració 
b. En quina mesura l’interessa: les eleccions 
c. En quina mesura l’interessa: les desigualtats nord sud 
d. En quina mesura l’interessa: els partits polítics 
e. En quina mesura l’interessa: els drets dels homosexuals 
f.  En quina mesura l’interessa: la relació entre Catalunya i Espanya 
g. En quina mesura l’interessa: l’economia 
h. En quina mesura l’interessa: la seguretat 
i. En quina mesura l’interessa: el medi ambient 
j. En quina mesura l’interessa: les polítiques socials 
k. En quina mesura l’interessa: la Unió Europea 
l. En quina mesura l’interessa: l’habitatge 
m. En quina mesura l’interessa: l’accés a la feina o ocupació 
n. En quina mesura l’interessa: les desigualtats home/dona 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P16. Amb quina freqüència comenta o parla sobre política amb altres persones? 

1. Amb molta  
2. Bastant 
3. Poca 
4. Mai o gairebé mai 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P17a. Durant els últims anys,  el país ha viscut una forta crisi econòmica. En una escala de l’0 al 
10 on 0 significa extremadament dolenta i 10 extremadament bona, com qualificaria la situació 
econòmica del país durant aquest període? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P17b. I en aquest mateix període de crisi econòmica, com qualificaria la seva situació 
econòmica personal? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P17c. I en aquest mateix període de crisi econòmica, com qualificaria la situació política del 
país? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P18. La crisi econòmica i la situació social i política pot haver afectat les opinions polítiques i 
algunes pràctiques dels ciutadans.  Ara li llegiré uns anunciats sobre com la crisi pot haver 
influït les seves visions polítiques i comportaments. Per cadascun d’ells digui’m si hi està 
totalment d’acord, d’acord, ni d’acord ni en desacord, en desacord o totalment en desacord. 
(Aleatori) 
Llegir la part “La crisi econòmica i la situació social i política ha fet que...” abans dels ítems fins 
que s’agafi la dinàmica. 
 
“La crisi econòmica i la situació social ha fet que ... 

a. ...ara tingui menys confiança en els polítics que abans“ 
b. ...ara estigui més interessat en la política que abans“ 
c. ...ara em senti més capaç d’entendre com funciona la política que abans“ 
d. ...ara participi més en manifestacions i actes polítics que abans“ 
e. ...ara pengi  i comparteixi més materials amb continguts polítics i socials a les xarxes 

socials que abans“ 
 
 
 
 
 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P19. Creu que les persones joves tindran les mateixes oportunitats laborals i econòmiques que 
les generacions anteriors? en tindran més? O bé en tindran menys?  

1. Tindran menys oportunitats 
2. Tindran les mateixes oportunitats 
3. Tindran més oportunitats 
98. NS 
99. NC 

 
 
P20. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. Em pot 
dir on s’ubicaria vostè en una escala de 0 a 10 on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema 
dreta? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
P21. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento... 

1. Només català/ana 
2. Més català/ana que espanyol/a 
3. Tan català/ana com espanyol/a 
4. Més espanyol/a que català/ana  

1_ Total-
ment 

d’acord 
2_D’acord 

3_Ni acord 
ni en 

desacord 

4_En 
desacord 

5_Total-
ment en 
desacord 
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5. Només espanyol/a 
6. Més d’un altre país que no pas català/ana o espanyol/a 
7. Indiferent / No li interessen aquestes qüestions (No llegir) 
8. Ciutadà/ana del món (No llegir) 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

  
 
P22. Hi ha algun partit amb el qual se senti més proper que a la resta de partits?  

1. Sí  
2. No /Cap 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 (FILTRE P22=1) 

P22a. Quin?  
1. PPC Partit Popular de Catalunya 
2. PDeCAT  Partit Demòcrata Europeu Català 
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
4. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 
5. ICV – EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
6. C’s Ciutadans. Partido de la Ciudadanía 
7. Reagrupament.cat 
8. SI Solidaritat Catalana per la Independència 
9. PxC Plataforma per Catalunya 
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 
11. UPyD Unión Progreso y Democracia 
12. Podemos 
13. Barcelona en Comú 
14. CDC Convergència Democràtica de Catalunya 
15. Junts pel Sí 
16. Catalunya sí que es pot 
17. Democràcia i Llibertat 
18. En Comú Podem 
19. PACMA 
20. PDeCAT 
80. Altres partits  
95. Cap 
98. NS (No llegir) 

      99. NC (No llegir) 
 
 
P23. Ara li llegiré una sèrie de frases, i per cadascuna d’elles m’hauria de dir si hi està 
totalment d’acord, d’acord, ni d’acord ni en desacord, en desacord, o totalment en desacord. 
(Aleatori)   

 Total-
ment 

d’acord 
D’acord 

Ni acord 
ni en 

desacord 

En 
desacord 

Total-
ment en 
desacord 
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a) L’arribada d’immigrants ha fet 
que es redueixin les prestacions 
socials per la gent nascuda aquí 

1 2 3 4 5 

b) Les parelles homosexuals han de 
tenir el mateix dret a adoptar fills 
que les heterosexuals. 

1 2 3 4 5 

c) L’Estat hauria d’intervenir menys 
en l’economia i deixar més llibertat 
a les empreses. 

1 2 3 4 5 

d) Cal preservar el mediambient 
encara que això impliqui aturar el 
creixement econòmic. 

1 2 3 4 5 

e) S’hauria de millorar els serveis 
públics i les prestacions socials 
encara que això suposés pagar més 
impostos. 

1 2 3 4 5 

f) Una mare que treballa fora de 
casa no pot establir una relació tan 
forta amb el seu fill com una mare 
que és mestressa de casa. 

1 2 3 4 5 

g) La família pateix quan la dona 
treballa a jornada completa fora de 
casa. 

1 2 3 4 5 

h) Les persones haurien de 
participar més en les decisions 
polítiques encara que això alenteixi 
la presa de decisions. 

1 2 3 4 5 

i) La majoria de polítics estan en 
política pel que puguin treure’n 
personalment 

1 2 3 4 5 

j) Formar part de la UE té un efecte 
positiu sobre el benestar de les 
persones 

1 2 3 4 5 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
 
 
P24. Creu que els governs i les lleis defensen millor els interessos i les  necessitats dels joves o 
dels adults?  
(Aleatori) 
Llegir la part “Defensen millor els interessos” abans dels ítems i recordar l’escala de resposta 
fins que s’agafi la dinàmica. 

a) Defensen millor els interessos dels joves o dels adults? 
b) Defensen millor els interessos dels homes o de les dones? 
c) Defensen millor els interessos de la gent gran o de les famílies amb infants petits? 
d) Defensen millor els interessos de les persones catalanoparlants o dels 

castellanoparlants? 
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e) Defensen millor els interessos dels treballadors/es o dels petits i mitjans 
empresaris/àries? 

f) Defensen millor els interessos de la classe mitjana o de les grans fortunes? 
g) Defensen millor els interessos de les persones autòctones o de les immigrades? 

 
1. Primer grup 
2. Segon grup 
3. Igual (No llegir) 
4. Depèn (No llegir) 
8.  NS (No llegir) 
9.  NC (No llegir) 

 
 
P25 Pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, creu que els ciutadans de Catalunya 
haurien de poder votar per decidir sobre el seu futur polític? 

1. Sí 
2. No 
98. No ho sap (No llegir) 
99. No contesta (No llegir) 

 
 
P26. I en concret, com creu que hauria de ser la relació entre Catalunya i Espanya? Creu que 
Catalunya hauria de ser... 

1. Una regió d’Espanya 
2. Una comunitat autònoma d’Espanya 
3. Un Estat dins una Espanya federal 
4. Un Estat independent 
98. No ho sap (No llegir) 
99. No contesta (No llegir) 

 
 
P27. I més concretament, “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent”? 
Llegir 1 i 2. NOMÉS UNA RESPOSTA 

1. Sí 
2. No 
98. No ho sap 
99. No contesta 

 
 

[Filtre P27=1] 
P27a. Quin és el principal motiu pel qual vol que Catalunya sigui un Estat independent? 
- ____________________ 

98. No ho sap (No llegir) 
99. No contesta (No llegir) 
 
 

[Filtre P27=2] 
P27b. Quin és el principal motiu pel qual vol que Catalunya segueixi formant part 
d’Espanya? 

____________________ 
98. No ho sap (No llegir) 
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99. No contesta (No llegir) 
 
 
P28. El conflicte entre Catalunya i l’Estat dels darrers anys i el procés sobiranista pot haver 
modificat algunes visions polítiques i comportaments de les persones. Ara li llegiré uns 
anunciats sobre com la situació política entre Catalunya i l’Estat pot haver influït les seves 
visions polítiques i comportaments. Per cadascun d’ells digui’m si hi està totalment d’acord, 
d’acord, ni d’acord ni en desacord, en desacord o totalment en desacord. 
(Aleatori) 
Llegir la part “Arrel del conflicte entre Catalunya i l’Estat dels darrers anys...” abans dels ítems 
fins que s’agafi la dinàmica. 
 
“Arrel del conflicte entre Catalunya i l’Estat dels darrers anys... 

a. [filtre P27=1] ...ara em sento més independentista que abans” 
b. [filtre P27=2] ...ara em sento més unit a Espanya que abans” 
c. ...ara estic més interessat en la política que abans” 
d. ...ara participo més en manifestacions i actes polítics que abans” 
e. ...ara participo en més entitats i col·lectius que abans” 

 
 

 
 
 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P29. A continuació li llegiré una sèrie d’entitats i institucions. Posi nota, si us plau, al grau de 
confiança que li mereixen cadascuna d’elles en una escala del 0 al 10, on 0 és cap confiança i 
10 és molta confiança. 
(Aleatori) 

a. Els bancs 
b. Els partits polítics 
c. El govern espanyol/central 
d. Els sindicats 
e. L’exèrcit 
f. Els tribunals / l’Administració de justícia 
g. La Unió Europea 
h. El Govern de la Generalitat 
i. El Parlament de Catalunya 
j. La Policia 
k. Els ajuntaments 
l. Els polítics 
m. Els mitjans de comunicació 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P30. En general com considera que funciona la nostra democràcia? 

1_ Total-
ment 

d’acord 
2_D’acord 

3_Ni acord 
ni en 

desacord 

4_En 
desacord 

5_Total-
ment en 
desacord 
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1. Funciona bé i no necessita canvis 
2. Funciona bé però necessita canvis 
3. No funciona bé  i necessita molts canvis 
4. No funciona bé i necessita un canvi total 
8. NS (No llegir) 
9. NC (No llegir) 

 
 
P31. Voldríem saber com li agradaria que es prenguessin les decisions polítiques en el nostre 
país. En una escala del 0 al 10 on 0 significa que tots els/les ciutadans/anes corrents com vostè 
o jo hauríem de prendre directament totes les decisions i el 10 significa que els polítics han de 
prendre totes les decisions, on es col·locaria vostè? 
 

Els/les 
ciutadans/es 
ho han de 
decidir tot 

       
Els polítics ho 

han de decidir 
tot 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P32. En un dia feiner, quant temps passa normalment informant-se sobre temes polítics o 
d’actualitat? (inclou veure programes d’informació a la TV, escoltant la ràdio, llegint el diari o 
internet, xarxes socials, etc.) 

1. Gens 
2. Menys de ½ hora 
3. Entre ½ hora i 1 hora 
4. Entre 1 hora i 1 ½ hores 
5. Entre 1 ½ hores i 2 hores 
6. Més de 2 hores 
8. NS (No llegir) 
9. NC (No llegir) 

 
 

[Filtre P32=2,3,4,5,6,8,9] 
P32a. Digui’m, per ordre, quins són els tres mitjans a través dels quals vostè 
s’acostuma a informar dels temes polítics? 
(Enumerar de l’1 al 3. Abans de respondre, llegir totes les opcions) 

__ Televisió  
__ Ràdio  
__ Premsa escrita (en paper) 
__ Diaris digitals  
__ Xarxes socials (twitter, facebook...) 
__ Whatsapp 
__ Amics, coneguts, familiars 
7. NO M’INFORMO DE TEMES POLÍTICS (No llegir)  
98. No ho sap (No llegir) 
99. No contesta (No llegir) 
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Comportaments participatius  
 
P33. En els últims 12 mesos, ha realitzat alguna de les següents activitats?  
(Aleatori) 

a. En els últims 12 mesos, ha firmat 
per alguna causa, problema o petició 

1.Sí 
2.No 
8.NS  
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

 

b. En els últims 12 mesos, ha  anat a 
un acte (xerrada, concert, acte 
cultural, festa...) amb connotacions 
o continguts polítics o reivindicatius 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

c. En els últims 12 mesos, ha 
distribuït pamflets de reivindicació 
social o política o recollir signatures 
per alguna causa 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

d. En els últims 12 mesos, ha 
participat en una manifestació o 
concentració de protesta 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
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mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

e. En els últims 12 mesos, ha 
contactat amb polítics d’una manera 
formal o informal per expressar-li les 
seves opinions 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

f. En els últims 12 mesos, ha 
participat en activitats il·legals de 
protesta (tallar el trànsit, okupar un 
edifici, fer pintades, encadenar-se...) 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

g. En els últims 12 mesos, ha 
col·laborat amb l’ajuntament en 
l’organització d’actes d’interès o 
diades especials pel municipi o pel 
barri (festes majors, Sant Jordi...)? 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

h. En els últims 12 mesos, ha 
organitzat actes d’interès o diades 
especials del barri o municipi a 
banda de l’ajuntament (festes 
majors, San. Jordi...)? 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
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9.NC  
(No llegir) 

dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

i. En els últims 12 mesos, ha 
portat pins, samarretes o adhesius 
amb un missatge reivindicatiu o 
polític 

1.Sí 
(Passa a A) 
2.No 
8.NS   
(No llegir) 
9.NC  
(No llegir) 

A. En concret, em podria dir si aquesta 
acció l’ha duta a terme en els últims 
dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims 
dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els 
mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en 
els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els 
mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

 
 
 
P34. Pel que fa a la seva vida quotidiana, em podria dir amb quina freqüència fa alguna 
d’aquestes accions 

 
Habitual-

ment 
De 

vegades 
Gairebé 

mai 
Mai 

NS 
(No 

llegir) 

NC 
(No 

llegir) 

a. Compra productes per raons 
socials, polítiques o mediambientals 
(productes de comerç just, 
d’agricultura ecològica...) 

1 2 3 4 98 99 

b. Fa boicot o deixat de comprar 
algun producte o marca comercial 
per raons socials, polítiques o 
mediambientals. 

1 2 3 4 98 99 

d. Decideix què menjar o què no 
menjar per raons socials, polítiques 
o mediambientals 

1 2 3 4 98 99 

 
 
P35. Com sap, el vot és un dret, no una obligació i ningú està obligat/ada a votar si no vol o no 
pot. En concret, a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 
2015, què va fer vostè?  

1. No va votar perquè no va poder  
2. Va decidir no votar perquè no va voler  
3. Va votar  
98. NS (No llegir) 
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99. NC (No llegir) 
 
 (FILTRE P35=1) 
 P35a. Per què?  

 1. No tenia dret a votar perquè no havia complert els 18 anys 
 2. No tenia dret a votar perquè no tenia la ciutadania espanyola 
 3. Per motius familiars, de salut o de treball 
 4. No hi era 
 98. NS (No llegir) 
 99. NC (No llegir) 

 
(FILTRE P35=2) 
P35b. Per què?  

1. Perquè va preferir fer alguna altra cosa  
2. Perquè no hi havia cap opció que el satisfés, no se sent representat/ada per 
cap partit 
3. Com a forma de protesta contra els polítics i el sistema 
4. Perquè ja sabia qui guanyaria i el seu vot no hauria servit per res 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
(FILTRE P35=3) 
P35z. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en aquestes eleccions? 
(No llegir, resposta espontània)) 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 
2. CiU Convergència i Unió 
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
4. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 
5. ICV – EUiA Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
6. C’s Ciutadans. Partido de la Ciudadanía 
7. Reagrupament.cat 
8. SI Solidaritat Catalana per la Independència 
9. PxC Plataforma per Catalunya 
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 
11. UPyD Unión Progreso y Democracia 
12. Podemos 
13. Barcelona en Comú 
14. CDC Convergència Democràtica de Catalunya 
15. Junts pel Sí 
16. Catalunya sí que es pot 
17. Democràcia i Llibertat 
18. En Comú Podem 
19. PACMA 
20. PDeCAT 
80. Altres partits (registrar literal) 
93. Nul 
94. En blanc 
98. No ho sap 
99. No contesta 
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P37. Parlem ara d’internet i les xarxes socials, em podria dir amb quina freqüència ha dut a 
terme aquestes accions en els últims 12 mesos?  

 
Habitual-

ment 
De 

vegades 
Gairebé 

mai 
Mai 

NS 
(No 

llegir) 

NC 
(No 

llegir) 

a) Penjar continguts o compartir 
enllaços amb contingut polític o 
social a través de Facebook, Twitter, 
altres xarxes socials o grups de 
whatsapp 

1 2 3 4 98 99 

(FILTRE P37a= 1,2) 
A. En concret, em podria dir si aquesta acció l’ha duta a terme en els últims dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

b) Fer comentaris en fòrums 
d’internet o a les xarxes socials 
(Facebook, twitter, youtube...) sobre 
temes socials o polítics 

1 2 3 4 98 99 

(FILTRE P37b= 1,2) 
A. En concret, em podria dir si aquesta acció l’ha duta a terme en els últims dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

c) Animar a altres persones a 
participar en accions polítiques o 
reivindicacions socials a través de 
Facebook, Twitter o altres xarxes 
socials o grups de whatsapp 

1 2 3 4 98 99 

(FILTRE P37c= 1,2) 
A. En concret, em podria dir si aquesta acció l’ha duta a terme en els últims dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

g) Firmar una petició o s’ha adherit a 
alguna campanya o a un manifest a 
través d’internet 

1 2 3 4 98 99 
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(FILTRE P37g= 1,2) 
A. En concret, em podria dir si aquesta acció l’ha duta a terme en els últims dos mesos? 
 
1. No l’he duta a terme en els últims dos mesos 
2. Sí, amb més intensitat que en els mesos anteriors 
3. Sí, amb la mateixa intensitat que en els mesos anteriors 
4. Sí, amb menys intensitat que en els mesos anteriors 
8.NS (No llegir) 
9.NC (No llegir) 

 
 
En els últims anys, algunes administracions públiques estan duent a terme accions per fer 
participar la ciutadania d’una forma més directa.  
 
P38a. En els últims 12 mesos ha participat en un debat o procés participatiu organitzat pel seu 
ajuntament sobre temes relacionats amb el seu poble o ciutat? 

1. Sí  
2. No 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P38b. I en algun procés organitzat per la Generalitat?  

1. Sí  
2. No 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 

Sociodemogràfiques   
 
Per acabar l’entrevista li farem unes últimes preguntes sobre la seva situació personal:  
 
P39. Amb qui viu?  

1. Sol/a 
2. Amb la parella 
3. Sol/a amb fills/fillastres 
4. Amb la parella i fills/fillastres 
5. Amb els pares i/o altres familiars o tutors/es  
6. Amb amics/gues o coneguts/des  
7. Altres. Especificar:_________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
[Filtre P39=3,4,7] 
38a. Quants/es fills/es té? 

____________    99 (NC) 
 
[Filtre P39=3,4,7] 
P38b. I d’aquests, quants/es tenen menys de 12 anys? 
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____________    99 (NC) 
 
 
P40. Aproximadament, quantes hores a la setmana dedica vostè personalment a les tasques 
domèstiques incloent , si és el cas, la cura de fills/es i de persones dependents? Tasques com 
ara: cuinar, fregar els plats, netejar, anar a comprar, ocupar-se de la roba... 

_______ hores/setmana 
98. NS 
99. NC 

 
 
P41. On ha nascut?  

1. A Catalunya  
2. A la resta d’Espanya  
3. En un altre país. Especificar: _________  
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
(FILTRE P41=2) 
P41a. A quina edat va arribar a Catalunya per quedar-se?_________ 

 
 
P42a. I on va néixer el seu pare?  

1. A Catalunya  
2. A la resta d’Espanya  
3. En un altre país. Especificar: _________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P42b. I la seva mare?  

1. A Catalunya  
2. A la resta d’Espanya  
3. En un altre país. Especificar: _________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 
 

 
P43a. Quin diria que és el nivell d’estudis del seu pare?  

1. Sense estudis o primària incompleta 
2. Primària 
3. Secundària 
4. Estudis universitaris 
9. NS/NC (No llegir) 

 
 

P43b. I el de seva mare?  
1. Sense estudis o primària incompleta 
2. Primària 
3. Secundària 
4. Estudis universitaris 

/ 6737. Qüestionari
Enquesta sobre la participació política i ciutadana a Catalunya amb especial atenció al col·lectiu jove. 2017

REO núm. 904

REO



 

 24 

9. NS/NC (No llegir) 
 
 

P44a. Em podria dir quina és la feina del seu pare o, en el cas que ja no treballi o no sigui viu, a 
què es dedicava? (Aclariment: ens referim a la feina que va realitzar durant més temps) 

___________________________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P44b. I de la seva mare, quina és la seva feina o, en el cas que ja no treballi o no sigui viva, a 
què es dedicava? (Aclariment: ens referim a la feina que va realitzar durant més temps) 

___________________________ 
98. NS (No llegir) 
99. NC (No llegir) 

 
 
P45. Quina diries que és/era la classe social dels teus pares?  

1. Alta 
2. Mitjana-alta 
3. Mitjana (No llegir) 
4. Mitjana-baixa 
5. Baixa 
98. Ns (No llegir) 
99. Nc (No llegir) 

 
 
P46. Quina diries que és la teva classe social actualment? 

1. Alta 
2. Mitjana-alta 
3. Mitjana (No llegir) 
4. Mitjana-baixa 
5. Baixa 
98. Ns (No llegir) 
99. Nc (No llegir) 

 
 
P47. Em podria indicar si en els últims tres anys s’ha trobat en alguna de les següents 
situacions? 
(Aleatori) 

a. Ha hagut de recórrer a l’ajuda econòmica de familiars 
b. [filtre P2<64] Ha perdut la feina / no ha pogut trobar feina en cas que n’estigués 
buscant 
c. S’han reduït els ingressos de la seva llar 
d. Ha hagut de canviar de domicili per dificultats econòmiques / laborals 
e. [filtre P2<64] Es planteja anar a treballar a un país estranger  
f. Ha tingut més problemes per dormir degut a preocupacions econòmiques o laborals 
g. Ha tingut algun problema de salut degut a la seva situació econòmica o laboral 
h. Algú del seu entorn familiar més immediat (parella, fills, pares) s’ha quedat sense 
feina 

 1. Sí 
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 2. No 
 98. No ho sap (No llegir) 
 99. No contesta (No llegir) 
 
 
(Filtre P2<30) 
P48. En un futur, quan tinguis aproximadament l’edat dels teus pares, com creus que serà la 
teva situació econòmica comparada amb la seva?  

1. Molt millor que la dels meus pares 
2. Millor que la dels meus pares 
3. Ni millor ni pitjor (No llegir) 
4. Pitjor que la dels meus pares 
5. Molt pitjor que la dels meus pares 
8. Ns (No llegir) 
9. Nc (No llegir) 

     
 
P49. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua que vostè 
considera com a pròpia. 
            1.         Català (valencià / balear) 
            2.         Castellà 
            3.         Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 
            4.         Aranès 
          80.         Altres llengües o altres combinacions 
          98.         Ns (No llegir) 
          99.         Nc (No llegir) 
 
 
P50. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a? 
            1.         Català (valencià / balear) 
            2.         Castellà 
            3.         Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 
            4.         Aranès 
          80.         Altres llengües o altres combinacions 
          98.         Ns (No llegir) 
          99.         Nc (No llegir) 
 
 
P51. Pot indicar-me quina és la seva llengua habitual? Ens referim a la llengua que parla més 
sovint. 
            1.         Català (valencià / balear) 
            2.         Castellà 
            3.         Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà 
            4.         Aranès 
          80.         Altres llengües o altres combinacions 
          98.         Ns (No llegir) 
          99.         Nc (No llegir) 
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A EMPLENAR PER L’ENQUESTADOR/A  
IMMEDIATAMENT DESPRÉS DE CONCLOURE L’ENTREVISTA 

 

{ E1. Resultat final E1A. En el cas que l’entrevista s’hagi abandonat sense 
haver estat completada, per quin motiu ho ha estat? 

Completada……… 
Abandonada............…

…
…
…
…
. 

1 
2 

 
 

{ Manca de temps de 
l’entrevistat/ada.................... 

{ No vol parlar del tema proposat per l’estudi....... 

{ No entén les preguntes del qüestionari.............. 

{ Últimament ha fet moltes enquestes.................. 

{ Entrevista anul·lada per l’enquestadora, 
especificar motiu________________________ 

{ Altres situacions, especificar ______________ 

1 
2 
3 
4 

 
5 
6 

E2. Ha demanat l’entrevistat/ada 
aclariments respecte alguna pregunta? 

E3. Has tingut la sensació que 
l’entrevistat/ada es mostrava reticent  a 
contestar alguna pregunta? 

Mai………………………………………  
Quasi mai……………………………… 
Alguna vegada………………………... 
Sovint…………………………………... 
NS………………………………............. 

1 
2 
3 
4 

98 

Mai………………………………………  
Quasi mai……………………………… 
Alguna vegada………………………... 
Sovint…………………………………... 
NS………………………………............. 

1 
2 
3 
4 

98 

E4. Has tingut la sensació que 
l’entrevistat/ada intentava contestar les 
preguntes el millor que podia? 

E5. Creus que l’entrevistat/ada entenia les 
preguntes? 
 

Mai………………………………………  
Quasi mai……………………………… 
Alguna vegada………………………... 
Sovint…………………………………... 
NS………………………………............. 

1 
2 
3 
4 

98 

Mai………………………………………  
Quasi mai……………………………… 
Alguna vegada………………………... 
Sovint…………………………………... 
NS………………………………............. 

1 
2 
3 
4 

98 

E6. Sinceritat de l’entrevistat/ada: 

Molta………………………………………………………………………………………...  
Bastant……………………………………………………………………………………… 
Poca……………………………………………………………….………………………... 
Gens………………………………………………………………………………………... 

1 
2 
3 
4 

E7. Hi havia algú més present que 
interferís/ interrompés l’entrevista? 

E7A. Quina persona? 

Sí…………………………  
No............………………. 

1 
2 

 
 

Cònjugue/parella……………….…………….. 
Fills/es ……………………………..………..… 
Pares /Sogres………………………...………. 
Algún altre parent………..…………………… 
Amics/gues /veïns/es………………………………….. 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

/ 6767. Qüestionari
Enquesta sobre la participació política i ciutadana a Catalunya amb especial atenció al col·lectiu jove. 2017

REO núm. 904

REO




