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Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2022
4. Qüestionari

Enquestador/a: amb la gravació activada
Enquestador/a: llegiu la presentació

Bon dia/tarda, em dic ______ i soc entrevistador/a de l’empresa_____. Estem
realitzant un estudi sobre temes d’actualitat per a la Generalitat de Catalunya.
Hem triat aquesta llar a l’atzar per fer una entrevista i sol·licitem la seva col·laboració.
Les informacions que li demanem són per a l’elaboració d’un estudi d’opinió oficial.
L’Administració o el personal de l’Administració que utilitzi aquesta informació està
obligat per llei a garantir-li l’anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de
protecció de dades de caràcter personal. Té dret a no respondre totes les preguntes.
Les seves respostes seran tractades de forma anònima.
Aquesta entrevista serà gravada i podrà ser escoltada per garantir que està sent
realitzada correctament. Després la gravació serà esborrada.
Em confirma que n’ha estat informat/ada i que accepta fer l’enquesta en
aquestes condicions que li acabo de llegir?
(Indicador: CONSENTIMENT_GRAV)

1. Sí, vull fer l’entrevista i no em fa res ser gravat/ada (Continueu amb l’entrevista amb la
gravació activada)

2. Sí, vull fer l’entrevista, però no vull ser gravat/ada (Seguiu amb l’entrevista; la gravació
s’aturarà automàticament)

3. No, no accepto fer l’entrevista (Finalitzeu l’entrevista)
F1. Aquest és un domicili particular?
(Indicador: DOMICILI)

1. Sí
2. No (Finalitzeu l’entrevista)
Hi ha algú major d’edat que visqui en aquest domicili i que vulgui contestar
l'enquesta?
1. Està present i accepta l’entrevista
103. No és una llar (oficines, consultes, negoci, ....) (Aneu a una altra llar)
127. Els individus no resideixen habitualment a la llar (segona residència o altres)
(Aneu a una altra llar)

105. Cap persona de la llar forma part de l’univers a entrevistar (<18 anys i/o no
nacionalitat) (Aneu a una altra llar)
106. Quota completa (cap membre disponible de la llar compleix perfil amb quota
oberta) (Aneu a una altra llar)
108. Negativa home (Aneu a una altra llar)
109. Negativa dona (Aneu a una altra llar)
113. Enquesta anul·lada per l'enquestador/a (Especifiqueu) (Aneu a una altra llar)
118. Altres negatives (Especifiqueu) (Aneu a una altra llar)
121. Enquesta abandonada per l'enquestat/ada (Especifiqueu) (Aneu a una altra llar)
122. Negativa CEO-Generalitat (Aneu a una altra llar)
123. Negativa per la temàtica de l'enquesta (Aneu a una altra llar)
124. Negativa per la durada de l'enquesta (Aneu a una altra llar)
125. Negativa. No vol ser gravat/ada (Aneu a una altra llar)
126. Enquesta abandonada per la durada de l'enquesta (Aneu a una altra llar)
Enquestador/a: adaptació a la llengua de la persona entrevistada, en el cas que digui que li és
indiferent seguiu amb la llengua de contacte
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Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà?
(Indicador: LLENGUA_ENQUESTA)
1. Català (Aneu al qüestionari en català)
2. Castellà (Aneu al qüestionari en castellà)
3. Li és indiferent (Utilitzeu l’idioma de realització de l’enquesta)

F2. Vostè resideix habitualment en aquesta llar?
(Indicador: RESIDENCIA)1

1. Sí
2. No (Finalitzeu l’entrevista)
Q3. Em podria dir on va néixer?
(Indicador: LLOC_NAIX)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Catalunya
2. Altres comunitats autònomes
5. Fora d’Espanya
F3. Podria indicar si vostè té la ciutadania espanyola, té la ciutadania espanyola i
una altra o no té la ciutadania espanyola?
(Indicador: CIUTADANIA)
Programador/a: incorporeu aquest avís per a la persona enquestada quan LLOC_NAIX =(5) i
CIUTADANIA =(1;2) (Aquelles persones que hagin nascut a la Unió Europea o a la resta del
món i assenyalen que tenen la ciutadania espanyola o la ciutadania espanyola i una altra),
persona enquestada “Per tenir la ciutadania cal haver jurat la Constitució espanyola i tenir dret
a vot a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, confirma que vostè
té la nacionalitat espanyola?”
Només una resposta

1. Sí, tinc la ciutadania (espanyola)
2. Sí, tinc la ciutadania i una altra
3. No tinc la ciutadania espanyola (soc estranger/a) (Finalitzeu l’entrevista)
Q1. Sexe de la persona entrevistada
(Indicador: SEXE)
Enquestador/a en casos difícil de classificar, pregunteu. Si la resposta és no binaris o altres,
pregunteu el sexe administratiu de la persona

1. Masculí
2. Femení
Q2. Digui'm la seva edat, si us plau?
(Indicadors: EDAT; EDAT_GR)
Programador/a: si al confirmar l’edat de la persona seleccionada té menys de 18 anys,
l’enquesta no és vàlida
________
Programador/a: recodificació automàtica realitzada pel sistema:
1. De 18 a 24 anys
2. De 25 a 34 anys
1

Els noms dels indicadors no porten accent per evitar problemes amb els programes
estadístics tipus R.
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3. De 35 a 49 anys
4. De 50 a 64 anys
5. 65 anys o més

HORA_PRIMERA_PREGUNTA
Programador/a: introduïu aquesta variable oculta abans de la 0

I.

CONTEXT SOCIOPOLÍTIC
1. En la seva opinió, quins creu que són els principals problemes que té
actualment Catalunya?
(Indicador: PROBLEMES_1-12...)
Programador/a: no surt cap precodificació en pantalla
Enquestador/a: s’ha de precisar al màxim els problemes i anotar tants com digui la persona
enquestada
No llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta

1. ________
2. ________
3. ________
4. ________
.....
9500. Cap
9800. No ho sap
9900. No contesta
2. (PROBLEMES_1-12 = no han respost 9500,9800 i 9900 i han donat més d’una resposta)
Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?
(Indicador: PROBLEMA)
Programador/a: surten en pantalla els problemes mencionats a PROBLEMES_1-12
Enquestador/a: de les opcions de resposta donades a PROBLEMES_1-12 se n’ha de
seleccionar una
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
98. No ho sap
99. No contesta
3. Parlant d’economia, vostè com valora l’actual situació econòmica de
Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?
(Indicador: SIT_ECO_CAT)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bona
2. Bona
3. Ni bona ni dolenta (No llegiu)
4. Dolenta
5. Molt dolenta
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
4. Diria que ara la situació econòmica de Catalunya és millor, igual o pitjor que la
de fa un any?
(Indicador: SIT_ECO_CAT_RETROSPECTIVA)
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No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Millor
2. Igual
3. Pitjor
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
5. D’aquí a un any, creu vostè que la situació econòmica de Catalunya millorarà,
es quedarà igual o empitjorarà?
(Indicador: SIT_ECO_CAT_PROSPECTIVA)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Millorarà
2. Es quedarà igual
3. Empitjorarà
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
6. I ara referint-nos a l’economia espanyola, com qualificaria vostè la situació
econòmica actual d’Espanya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?
(Indicador: SIT_ECO_ESP)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bona
2. Bona
3. Ni bona ni dolenta (No llegiu)
4. Dolenta
5. Molt dolenta
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
7. I, pel que fa referència a vostè, la seva situació econòmica personal és ara
millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(Indicador: SIT_ECO_PERSONAL)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Millor
2. Igual
3. Pitjor
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
8. Parlem ara de política, com qualificaria vostè la situació política actual de
Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?
(Indicador: SIT_POL_CAT)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bona
2. Bona
3. Ni bona ni dolenta (No llegiu)
4. Dolenta
5. Molt dolenta
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
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9. I referint-nos a la política espanyola, com qualificaria vostè la situació
política actual d’Espanya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?
(Indicador: SIT_POL_ESP)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bona
2. Bona
3. Ni bona ni dolenta (No llegiu)
4. Dolenta
5. Molt dolenta
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
10. La gent s’enfronta sovint a riscos quan ha de prendre decisions
econòmiques, professionals o en altres aspectes de la vida. Com es posicionaria
vostè en una escala del 0 al 10, tenint en compte que el 0 és “gens disposat/ada
a assumir riscos” i el 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?
(Indicador: RISCOS)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
II. ACTITUDS DAVANT LA POLÍTICA
11. Per política ens referim a qüestions molt diverses, des de la qualitat dels
serveis públics, fins a l’activitat del Govern o del Parlament, per exemple. Em
podria dir si a vostè aquests temes li interessen molt, bastant, poc o gens?
(Indicador: INTERES_POL_PUBLICS)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 1
Programador/a: Aleatoritzeu el bloc Catalunya (CONFI_POL_CAT i VAL_GOV_CAT) i Espanya
(CONFI_POL_ESP i VAL_GOV_ESP) a la meitat de la mostra. Caldrà que quedi enregistrat en
el fitxer de resultats l’ordre de lectura.
Ordre 1: CONFI_POL_CAT + VAL_GOV_CAT després d’INTERES_POL_PUBLICS;
CONFI_POL_ESP + VAL_GOV_ESP després de SIMPATIA_PARTIT_PROPER
Ordre 2: CONFI_POL_ESP + VAL_GOV_ESP després d’INTERES_POL_PUBLICS;
CONFI_POL_CAT + VAL_GOV_CAT després de SIMPATIA_PARTIT_PROPER

12. En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els
polítics catalans en una escala del 0 al 10, on el 0 és cap confiança i el 10 és
molta confiança.
(Indicador: CONFI_POL_CAT)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
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98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
13. En el seu conjunt, com valora la gestió del Govern de la Generalitat de
Catalunya en els darrers mesos, en una escala del 0 al 10, on el 0 és molt dolenta
i el 10 molt bona.
(Indicador: VAL_GOV_CAT)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
14. En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els
polítics espanyols en una escala del 0 al 10, on el 0 és cap confiança i el 10 és
molta confiança.
(Indicador: CONFI_POL_ESP)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
15. En el seu conjunt, com valora la gestió del Govern espanyol en els darrers
mesos, en una escala del 0 al 10, on el 0 és molt dolenta i el 10 molt bona.
(Indicador: VAL_GOV_ESP)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)

16. En general, diria vostè que... ?
(Indicador: CONFI_SOCIAL)
Programador/a: aleatoritzeu (1-2)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Gairebé sempre es pot confiar en la gent
2. Normalment, totes les precaucions són poques a l’hora de tractar amb la gent
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
17. Està vostè més aviat d’acord o més aviat en desacord amb les següents
afirmacions?
(Indicador: EFICÀCIA_)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)

“Crec que els polítics tenen en compte el que pensa la gent”
“Els polítics només busquen el benefici propi”
“La gent del carrer pot influir en el que fan els polítics”
“De vegades, la política sembla tan complicada que se’m fa difícil entendre el
que està passant”

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Més aviat d’acord
2. Més aviat en desacord
98. No ho sap (No llegiu)
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99. No contesta (No llegiu)
18. Quina de les següents afirmacions reflecteix millor el seu punt de vista?
(Indicador: ACTITUD_PROTESTA)
Programador/a: aleatoritzeu (1-2)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. La protesta social és un instrument eficaç a l’hora d’aconseguir que els
representants polítics rectifiquin o canviïn de rumb
2. La protesta social és inútil i no aconseguirà que els representants polítics rectifiquin
o canviïn el rumb
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
19. Algunes vegades, les persones pertanyen a grups o associacions. Digui’m si
actualment pertany a cadascun dels grups o institucions que li llegiré a
continuació?
(Indicador: PART_ ASS_VEINS;...)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Una associació de veïns
Una associació o grup juvenil
Un partit polític
Un sindicat
Una associació religiosa o parroquial
Una organització empresarial
Una associació o col·legi professional
Una associació o grup ecologista
Una associació o club esportiu
Una associació de famílies d’alumnes (AMPA o AFA)
Una associació de consumidors
Una ONG o associació de solidaritat
Una associació cultural
Una associació política que no sigui un partit

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
99. No contesta (No llegiu)
20. (PART_ =1) I em podria dir quina activitat desenvolupa en aquest grup o
associació?
(Indicador: PART_ROL_ASS_VEINS;...)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Una associació de veïns
Una associació o grup juvenil
Un partit polític
Un sindicat
Una associació religiosa o parroquial
Una organització empresarial
Una associació o col·legi professional
Una associació o grup ecologista
Una associació o club esportiu
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j)
k)
l)
m)
n)

Una associació de famílies d’alumnes (AMPA o AFA)
Una associació de consumidors
Una ONG o associació de solidaritat
Una associació cultural
Una associació política que no sigui un partit

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1.- Forma part de l'equip directiu
2.- N'és membre i participa activament
3.- N'és membre, però no participa activament
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
21. (PART_ =1) Quant temps fa que està vinculat/ada a aquest grup o associació?
(Indicador: PART_ANTIG_ANYS_ASS_VEINS; PART_ANTIG_MESOS_ASS_VEINS;...)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Una associació de veïns
Una associació o grup juvenil
Un partit polític
Un sindicat
Una associació religiosa o parroquial
Una organització empresarial
Una associació o col·legi professional
Una associació o grup ecologista
Una associació o club esportiu
Una associació de famílies d’alumnes (AMPA o AFA)
Una associació de consumidors
Una ONG o associació de solidaritat
Una associació cultural
Una associació política que no sigui un partit

Programador/a: mesos <12
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

Anys __________
Mesos _________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 2
Programador/a: aleatoritzeu LLEGAT_PUJOL i LLEGAT_MARAGALL a la meitat de la mostra.
Caldrà que quedi enregistrat en el fitxer de resultats l’ordre de lectura.
Ordre 1: LLEGAT_PUJOL + LLEGAT_MARAGALL
Ordre 2: LLEGAT_MARAGALL + LLEGAT_PUJOL
A la base de dades endreceu segons l’ordre d’aquest qüestionari

22. Fent un balanç del llegat de Jordi Pujol, com a President de la Generalitat
entre el 1980 i el 2003, creu que ha estat molt bo, bo, dolent o molt dolent per a
Catalunya?
(Indicador: LLEGAT_PUJOL)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bo
2. Bo
3. Ni bo ni dolent (No llegiu)
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4. Dolent
5. Molt dolent
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
23. Fent un balanç del llegat de Pasqual Maragall, com a President de la
Generalitat, entre el 2003 i el 2006, creu que ha estat molt bo, bo, dolent o molt
dolent per a Catalunya?
(Indicador: LLEGAT_MARAGALL)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt bo
2. Bo
3. Ni bo ni dolent (No llegiu)
4. Dolent
5. Molt dolent
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
24. Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la
nostra democràcia?
(Indicador: SATIS_DEMOCRACIA)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt satisfet/a
2. Bastant satisfet/a
3. Poc satisfet/a
4. Gens satisfet/a
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
III.

VALORS POLÍTICS

25. Em podria dir per quin partit sent més simpatia?
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
95. Cap
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
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extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària

26. (SIMPATIA_PARTIT=95, 98,99) Encara que no senti simpatia per cap partit, em
podria dir si n’hi ha algun al qual se senti més proper?
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT_PROPER; SIMPATIA_PARTIT_PROPER_LITERALS)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
95. Cap (No llegiu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària

27. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i
dreta. Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala del 0 al 10, on el 0 significa
extrema esquerra i el 10 extrema dreta?
(Indicador: IDEOL_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 3
Programador/a: la meitat de la mostra serà assignada a respondre ESP_CAT_0_10 (a:
0=màxim espanyolisme i 10=màxim catalanisme) i la meitat restant ESP_CAT_0_10 0=màxim
catalanisme i 10=màxim espanyolisme)

28. Em pot dir on s’ubicaria vostè en la següent escala, on un extrem significa
màxim espanyolisme i l’altre extrem, màxim catalanisme?
(Indicador: ESP_CAT_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta – Ensenyeu la tauleta
a: 0=màxim espanyolisme i 10=màxim catalanisme
b: 0=màxim catalanisme i 10=màxim espanyolisme

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
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29. Com creu que hauria de ser la relació entre Catalunya i Espanya? Creu que
Catalunya hauria de ser...
(Indicador: RELACIONS_CAT_ESP)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

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 llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
30. I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?
(Indicador: ACTITUD_INDEPENDENCIA)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
31. Vostè personalment ...?
(Indicador: RELACIONS_CAT_ESP_1_5)
Programador/a: aleatoritzeu ordre 1-2/4-5
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. És partidari de la independència unilateral
2. És partidari de la independència i pensa que hi ha d’haver una via pactada per
resoldre el conflicte
3. No té una posició definida sobre la independència
4. És partidari de la unitat d’Espanya i pensa que hi ha d’haver una via pactada per
resoldre el conflicte
5. És partidari de la unitat d’Espanya i no creu que hi hagi d’haver cap negociació
sobre aquest tema
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
IV.

COMPORTAMENT ELECTORAL

Programador/a: cal que les preguntes sobre la intenció de vot siguin autoadministrades.
L’enquestador/a facilitarà que la persona enquestada pugui contestar amb privacitat
directament sobre la tauleta. El fons de pantalla de la tauleta haurà de ser d’un altre color
(#f09995) i amb una lletra diferent per tal que l’enquestador/a pugui identificar el canvi
metodològic en d’administració del qüestionari. Preguntes afectades: PART_ELECCIONS;
INT_PARLAMENT_PART; INT_PARLAMENT_VOT; INT_PARLAMENT_VOT2;
INT_PARLAMENT_VOT2_PROB; INT_CONGRES_PART i INT_CONGRES_VOT

32. Des que té dret a vot, vostè...
(Indicador: PART_ELECCIONS)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. Ha votat a totes les eleccions, sense excepció
2. Ha votat a gairebé totes les eleccions. Pot haver-se’n perdut una o dues
3. Ha votat en algunes eleccions
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4. Ha votat molt poques vegades
5. No ha votat mai
6. No hi ha hagut cap elecció des que va adquirir el dret a vot
98. No ho sap
99. No contesta
33. Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, vostè què
faria?
(Indicador: INT_PARLAMENT_PART)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. Segur que no aniria a votar
2. Probablement no aniria a votar
3. Probablement aniria a votar
4. Segur que aniria a votar
98. No ho sap
99. No contesta
34. Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o
coalició votaria?
(Indicador: INT_PARLAMENT_VOT)
Programador/a: precodificació en pantalla i incorporeu els logos dels partits
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
19. PACMA
20. PDeCAT. Partit Demòcrata Europeu Català
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
93. Nul
94. En blanc
96. No votaria
97. No podria votar
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària
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35. Si a les eleccions al Parlament de Catalunya tingués dret a votar per un
segon partit o coalició, a quina formació votaria?
(Indicador: INT_PARLAMENT_VOT2)
Programador/a: precodificació en pantalla, incorporeu els logos dels partits i no surt en pantalla
la resposta assenyalada a INT_PARLAMENT_VOT
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
19. PACMA
20. PDeCAT. Partit Demòcrata Europeu Català
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
93. Nul
94. En blanc
95. Cap altre
96. No votaria
97. No podria votar
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària

36. I quina probabilitat hi ha que finalment canviés el vot per votar aquest partit
en una escala del 0 al 100, on el 0 és gens probable i el 100 molt probable.
(Indicador: INT_PARLAMENT_VOT2_PROB)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

__________
998. No ho sap
999. No contesta
Ara parlem de les eleccions generals, al Congrés dels Diputats.
37. Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, vostè què
faria...?
(Indicador: INT_CONGRES_PART)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu tauleta

1. Segur que no aniria a votar
2. Probablement no aniria a votar
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3. Probablement aniria a votar
4. Segur que aniria a votar
98. No ho sap
99. No contesta
38. Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o
coalició votaria?
(Indicador: INT_CONGRES_VOT)
Programador/a: precodificació en pantalla i incorporeu els logos dels partits
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
19. PACMA
20. PDeCAT Partit Demòcrata Europeu Català
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
93. Nul
94. En blanc
96. No votaria
97. No podria votar
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària.

A continuació, passem a parlar dels líders polítics. Ara li citaré el nom d’alguns
líders polítics.2
39. Em podria dir, per a cadascun d’ells, si els coneix?
(Indicador: CONEIX_)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Alejandro Fernández
Lorena Roldán
Carles Puigdemont
Laura Borràs
Oriol Junqueras
Pere Aragonès
Miquel Iceta

2

Criteris de selecció dels líders polítics: abans de començar el treball de camp, el CEO ha demanat als grups
parlamentaris que proposessin els noms dels líders de la seva formació que volien que fossin valorats en aquesta
enquesta
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Salvador Illa
Jèssica Albiach
Jaume Asens
Carlos Carrizosa
Inés Arrimadas
Dolors Sabater
Eulàlia Reguant
Ignacio Garriga

Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
40. (CONEIX_=1) Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us
plau, en una escala del 0 al 10, on el 0 és molt deficient i el 10 excel·lent.
(Indicador: VAL_)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
V. ALTRES QÜESTIONS
41. De les següents accions de protesta o reivindicació que li llegiré a
continuació, digui’m vostè si ha participat o no en el darrer any?
(Indicador: PARTI__)
Programador/a: aleatoritzeu

a) Ha signat en una recollida de signatures reivindicativa?
b) S’ha posat en contacte amb un polític per expressar les seves demandes o
opinions?
c) Ha fet comentaris polítics en alguna xarxa social?
d) Ha participat en manifestacions?
e) Ha boicotejat determinats productes?
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí, ho ha fet en el darrer any
2. No, no ho ha fet en el darrer any
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 4
Programador/a: 1/8 part de la mostra serà assignada a respondre cadascuna de les següents
opcions:
ACORD_REFUGIATS_UCRAINA_CATALUNYA_0_10
ACORD_REFUGIATS_SIRIA_CATALUNYA_0_10
ACORD_REFUGIATS_UCRAINA_POBLE_0_10
ACORD_REFUGIATS_SIRIA_POBLE_0_10
ACORD_IMMIGRANTS_BIELORRUSIA_CATALUNYA_0_10
ACORD_IMMIGRANTS_JORDANIA_CATALUNYA_0_10
ACORD_IMMIGRANTS_BIELORRUSIA_POBLE_0_10
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ACORD_IMMIGRANTS_JORDANIA_POBLE_0_10
Gravar assignació.

42. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir a Catalunya persones refugiades de la guerra
d'Ucraïna?
(Indicador: ACORD_REFUGIATS_UCRAINA_CATALUNYA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
43. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir a Catalunya persones refugiades de la guerra
de Síria?
(Indicador: ACORD_REFUGIATS_SIRIA_CATALUNYA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
44. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir al seu poble o barri persones refugiades de la
guerra d’Ucraïna?
(Indicador: ACORD_REFUGIATS_UCRAINA_POBLE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
45. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir al seu poble o barri persones refugiades de la
guerra de Síria?
(Indicador: ACORD_REFUGIATS_SIRIA_POBLE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
46. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir a Catalunya persones immigrants de
Bielorússia?
(Indicador: ACORD_IMMIGRANTS_BIELORÚSSIA_CATALUNYA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
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47. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir a Catalunya persones immigrants de
Jordània?
(Indicador: ACORD_IMMIGRANTS_JORDÀNIA_CATALUNYA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
48. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir al seu poble o barri persones immigrants de
Jordània?
(Indicador: ACORD_IMMIGRANTS_JORDÀNIA_POBLE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
49. En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord, quin
és el seu grau d’acord amb acollir al seu poble o barri persones immigrants de
Bielorússia?
(Indicador: ACORD_IMMIGRANTS_BIELORÚSSIA_POBLE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
A continuació, passem a parlar sobre temes relacionats amb la política
internacional i la situació global.
50. Amb quina freqüència segueix la informació sobre política internacional?
(Indicador: INF_POL_MON_FREQ)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Tots els dies
2. 5-6 dies per setmana
3. 3-4 dies per setmana
4. 1-2 dies per setmana
5. Amb menys freqüència
6. Mai
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
51. Em podria dir qui presideix actualment la Comissió Europea?
(Indicador: INF_POL_OBJ_PRESIDENT_CE)
Programador/a: aleatoritzeu
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Úrsula von der Leyen
2. Jean-Claude Juncker
3. Angela Merkel
4. Mario Draghi
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98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
52. Em podria dir el nom del president de França?
(Indicador: INF_POL_OBJ_PRESIDENT_FRANCA)
Enquestador/a: si la persona enquestada respon no ho sap, cal insistir per obtenir una possible
resposta. Si dubteu si la resposta és correcte o no, especifiqueu
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Correcte
2. No correcte
80. Altres (Enquestador/a: si dubteu si la resposta és correcte o no, especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
53. Dels següents països n’hi ha un que no és membre de la Unió Europea. Em
podria dir quin és?
(Indicador: INF_POL_OBJ_PAISOS_UE)
Programador/a: aleatoritzeu
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Lituània
2. Suïssa
3. Croàcia
4. Bulgària
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
54. Pensant ara en la Unió Europea, algunes persones diuen que la integració
hauria d’anar més lluny. Unes altres diuen que la integració ja ha anat prou lluny.
En una escala del 0 al 10, on el 0 és que la integració ha anat massa lluny i el 10
és que hauria d’anar més lluny, quin número de l’escala descriu millor la seva
opinió al respecte?
(Indicador: INTEGRACIO_UE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

__________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
55. Ara li demanem que valori l'actuació de la Unió Europea en un conjunt d’àmbits
en una escala del 0 al 10, on el 0 és molt dolenta i el 10 molt bona.
(Indicador: VAL_ACTUACIO_UE_MEDIAMBIENT_0_10;
VAL_ACTUACIO_UE_LLIBERTATS_0_10; VAL_ACTUACIO_UE_ECONOMIA_0_10;
VAL_ACTUACIO_UE_ENERGIA_0_10; VAL_ACTUACIO_UE_IMMIGRACIO_0_10)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)

La protecció del medi ambient
La protecció dels drets i les llibertats
La política econòmica
La política energètica
La regularització de la immigració extracomunitària

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
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98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
______________
56. A continuació, li llegiré vuit grans circumstàncies o fets polítics. En una
escala del 0 al 10, on el 0 és que no és cap amenaça per la seva forma de vida i
el 10 és una amenaça total, em podria indicar quin grau d’amenaça representa
per a vostè?
(Indicador: AMENACA_ TERRORISME_0_10; AMENACA_CANVI_CLIMATIC_0_10;
AMENACA_ECONOMIA_MUNDIAL_0_10; AMENACA_GUERRA_UCRAINA_0_10;
AMENACA_EPIDEMIES_0_10; AMENACA_TALLS_ENERGIA_0_10;
AMENACA_MIGRACIONS_0_10; AMENACA_ EXTREMA_DRETA_0_10)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El terrorisme internacional
El canvi climàtic global
La situació de l’economia global
La Guerra d’Ucraïna
Les epidèmies i pandèmies
Els talls de subministrament energètic/els preus de l'energia
Els moviments migratoris de la població
El creixement internacional de l’extrema dreta

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
57. Com valora l'actuació dels següents països o actors globals en relació amb
els problemes mundials, en una escala del 0 al 10, on el 0 és molt malament i el
10 molt bé?
(Indicador: VAL_ACTUACIO_EEUU_0_10;...)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Els Estats Units
Rússia
La Unió Europea
Israel
El Marroc
La Xina

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 5
Programador/a: un terç de la mostra serà assignada a respondre AMENACA_GU_MON_0_10;
un altre terç de la mostra, AMENACA_GU_UE_0_10 i el terç final de la mostra,
AMENACA_GU_CATALUNYA_0_10.
Gravar assignació.
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58. Fins a quin punt considera que la guerra entre Rússia i Ucraïna és una
amenaça per a la seguretat del món, en una escala del 0 al 10, on el 0 és cap
amenaça i 10 molta amenaça?
(Indicador: AMENACA_GU_MON_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
59. Fins a quin punt considera que la guerra entre Rússia i Ucraïna és una
amenaça per a la seguretat de la Unió Europea, en una escala del 0 al 10, on el 0
és cap amenaça i 10 molta amenaça?
(Indicador: AMENACA_GU_UE_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
60. Fins a quin punt considera que la guerra entre Rússia i Ucraïna és una
amenaça per a la seguretat de Catalunya, en una escala del 0 al 10, on el 0 és cap
amenaça i 10 molta amenaça?
(Indicador: AMENACA_GU_CATALUNYA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
61. En la guerra entre Rússia i Ucraïna, quin grau de responsabilitat tenen els
següents actors, en una escala del 0 al 10, on el 0 és cap responsabilitat i 10
màxima responsabilitat?
(Indicador: RESPONSABILITAT_GU_RUSSIA_0_10;...)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)

Rússia
L’OTAN
Ucraïna
Els Estats Units
La Unió Europea

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
62. En aquest conflicte, què hauria de prioritzar la Unió Europea?
(Indicador: PAPER_ UE_GU)
Programador/a: aleatoritzeu
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Que el conflicte acabi aviat, encara que suposi per a Ucraïna haver de cedir una
part del seu territori a Rússia
2. Continuar fent costat militarment a Ucraïna, encara que suposi allargar la guerra
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98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
63. A continuació, li llegiré una sèrie de mesures que la Unió Europea podria
prendre davant la guerra entre Rússia i Ucraïna. Per cadascuna d'elles, em
podria indicar el seu grau d’acord, en una escala del 0 al 10, on el 0 és gens
d'acord i el 10 molt d'acord?
(Indicador: ACORD_UE_GU_SANCIONS_0_10; ACORD_UE_GU_VISATS_0_10;
ACORD_UE_GU_ARMES_0_10; ACORD_UE_GU_MILITAR_0_10;
ACORD_UE_GU_NEUTRAL_0_10)
Programador/a: aleatoritzeu

a)
b)
c)
d)
e)

Ampliar les sancions econòmiques a Rússia
Prohibir la concessió de visats turístics a ciutadans i ciutadanes russos
Entregar més armes a Ucraïna
Intervenir militarment en el conflicte
Mantenir-se neutral entre Rússia i Ucraïna

No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
64. Fins a quin punt està d’acord amb deixar de comprar gas a Rússia encara
que això impliqui un increment dels preus de l’energia al nostre país?
(Indicador: ACORD_GAS_RUSSIA)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 6
Programador/a: un quart de la mostra serà assignada a respondre
ACORD_DESPESA_DEFENSA_0_10; un altre quart, ACORD_DESPESA_MILITAR_0_10; un
altre quart, ACORD_PRESSUPOST_DEFENSA_0_10 i un quart de la mostra restant,
ACORD_PRESSUPOST_MILITAR_0_10
Gravar assignació.

65. En els darrers mesos, Espanya i altres països han aprovat un increment de
la despesa de defensa. Fins a quin punt està d’acord amb aquesta mesura en
una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord?
(Indicador: ACORD_DESPESA_DEFENSA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
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66. En els darrers mesos, Espanya i altres països han aprovat un increment de
la despesa militar. Fins a quin punt està d’acord amb aquesta mesura en una
escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord?
(Indicador: ACORD_DESPESA_MILITAR_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
67. En els darrers mesos, Espanya i altres països han aprovat un increment del
pressupost de defensa. Fins a quin punt està d’acord amb aquesta mesura en
una escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord?
(Indicador: ACORD_PRESSUPOST_DEFENSA_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
68. En els darrers mesos, Espanya i altres països han aprovat un increment del
pressupost militar. Fins a quin punt està d’acord amb aquesta mesura en una
escala del 0 al 10, on el 0 és gens d’acord i el 10 molt d’acord?
(Indicador: ACORD_PRESSUPOST_MILITAR_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 7
Programador/a: aleatoritzeu VAL_ARRIBADA_CRISTIANS_0_10 i
VAL_ARRIBADA_MUSULMANS_0_10 a la meitat de la mostra. Cal que quedi enregistrat en el
fitxer de resultats l’ordre de lectura.
Ordre 1: VAL_ARRIBADA_CRISTIANS_0_10 + VAL_ARRIBADA_MUSULMANS_0_10
Ordre 2: VAL_ARRIBADA_MUSULMANS_0_10 + VAL_ARRIBADA_CRISTIANS_0_10
A la base de dades endreceu segons l’ordre d’aquest qüestionari

69. L’arribada de persones d’altres països de majoria cristiana fa que Catalunya
sigui un lloc pitjor o millor per viure. Per valorar-ho utilitzi una escala del 0 al 10,
on el 0 és un lloc pitjor per viure i el 10, un lloc millor per viure.
(Indicador: VAL_ARRIBADA_CRISTIANS_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap
99. No contesta
70. L’arribada de persones d’altres països de majoria musulmana fa que
Catalunya sigui un lloc pitjor o millor per viure? Per valorar-ho utilitzi una escala
del 0 al 10, on el 0 és un lloc pitjor per viure i el 10, un lloc millor per viure.
(Indicador: VAL_ARRIBADA_MUSULMANS_0_10)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
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98. No ho sap
99. No contesta
VI. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
71. Considera vostè que pertany a algun col·lectiu discriminat?
(Indicador: COLLECTIU_DISCRIMINAT)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
72. (COLLECTIU_DISCRIMINAT = 1) Per quina o quines raons?
(Indicador: RAO_DISCRIMINAT)
No llegiu opcions de resposta – Més d’una resposta

1. Pel seu gènere
2. Per la seva orientació sexual
3. Per la seva identitat de gènere
4. Per la seva ètnia
5. Pel seu lloc d'origen
6. Per la seva religió
7. Per la seva edat
8. Per la seva discapacitat
9. Per la seva ideologia
10. Per la seva llengua o identitat cultural
11. Per la seva situació econòmica o laboral
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
73. (LLOC_NAIX =2) A quina comunitat autònoma va néixer vostè?
(Indicador: LLOC_NAIX_CCAA)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Andalusia
2. Aragó
3. Principat d’Astúries
4. Illes Balears
5. Illes Canàries
6. Cantàbria
7. Castella i Lleó
8. Castella - La Manxa
9. Catalunya (Programador/a: oculteu)
10. Comunitat Valenciana/País Valencià
11. Extremadura
12. Galícia
13. Comunitat de Madrid
14. Regió de Múrcia
15. Comunitat Foral de Navarra
16. País Basc/Euskadi
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17. La Rioja
18. Ceuta
19. Melilla
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
74. (LLOC_NAIX =5) A quin país va néixer vostè?
(Indicador: LLOC_NAIX_MON)
Programador/a: precodificació en pantalla. La codificació dels països es realitzarà d’acord amb
els codis de l’INE. https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/paises_estandar.xls
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

______________
98. No ho sap
99. No contesta
75. Em podria dir el lloc de naixement del seu pare?
(Indicador: LLOC_NAIX_PARE)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Catalunya
2. Altres comunitats autònomes
5. Fora d’Espanya
76. Em podria dir el lloc de naixement de la seva mare?
(Indicador: LLOC_NAIX_MARE)
Programador/a: precodificació en pantalla
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Catalunya
2. Altres comunitats autònomes
5. Fora d’Espanya
77. Amb quin(s) dels següents termes s’identifica?
(Indicador: GRUP_ETNIC)
Enquestador/a: Si menciona més d’una opció de resposta, especifiqueu altres
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Blanc/a
2. Llatí/ina
3. Magribí/ina o àrab
4. Negre/a
5. Asiàtic/a
6. Romaní/Gitano/a
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
78. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió?
(Indicador: RELIGIO)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Catolicisme
2. Cristianisme evangèlic/protestant
3. Islam
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4. Testimonis cristians de Jehovà
5. Budisme
6. Cristianisme ortodox
7. Judaisme
8. Cap: Agnosticisme (no es posiciona ni a favor ni en contra sobre l’existència d’un
Déu)
9. Cap: Ateisme (nega l’existència de Déu)
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
79. (RELIGIO =1 a 7 i 80) Podria dir-me si acudeix als actes de culte oficiós religiós
d’alguna confessió, sense comptar les ocasions relacionades amb cerimònies
de tipus social, com bodes, comunions o funerals?
(Indicador: RELIGIO_FREQ)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí, un cop per setmana o més
2. Sí, algun cop al mes
3. Sí, algun cop a l’any
4. No, mai
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
80. Amb quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment?
(Indicador: SIT_LAB)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Treballa
2. No treballa
3. Està temporalment de baixa
4. Està en un ERTO (Total)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
81. (SIT_LAB =2) Vostè és...?
(Indicador: SIT_LAB_NO_ACTIU)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Jubilat/ada o pensionista (abans ha treballat)
2. Aturat/ada i ha treballat abans
3. Pensionista (abans no ha treballat)
4. Aturat/ada i busca la primera feina
5. Estudiant
6. Treball domèstic no remunerat
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
82. (SIT_LAB = 1, 3 i 4 i SIT_LAB_NO_ACTIU= 1 i 2) Vostè és/era...?
(Indicador: SIT_LAB_ACTIU)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Empresari/ària o professional amb assalariats/ades
2. Professional o treballador/a autònom/a (sense assalariats/ades)
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3. Assalariat/ada indefinit/ida
4. Assalariat/ada eventual o interí/ina
5. Membre de cooperativa
6. Ajut familiar (sense remuneració reglamentada en empresa o negoci familiar)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
83. (SIT_LAB =1, 3 i 4 i SIT_LAB_NO_ACTIU =1 i 2)Treballa/va vostè en el sector
públic, en el privat o en una organització privada sense afany de lucre
(associació, ONG; etc.)?
(Indicador: SECTOR)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sector públic (Administració Pública + empreses públiques)
2. Sector privat
3. Organització privada sense afany de lucre (ONG’S, associacions)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
84. (SIT_LAB =1, 3 i 4 i SIT_LAB_NO_ACTIU =1 i 2) I quina és la seva actual/última
ocupació o ofici? És a dir, en què consisteix/consistia específicament la seva
feina? Ens referim a la seva ocupació principal: aquella per la qual vostè
obté/obtenia majors ingressos.
(Indicador: OCUPACIO_CNO11)
Programador/a: precodificació en pantalla del llistat CNO11 fins a 3 dígits. La codificació de les
ocupacions es realitzarà d’acord amb els codis de l’INE.
https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
Enquestador/a: cal recollir suficient informació per poder codificar amb 3 dígits. (Precisar el
màxim possible les activitats realitzades, Exemple: mecànic reparador d'automòbils, ajudant
d'odontologia, professor d'ensenyament primari, etc.).
Enquestador/a: sempre s’ha d’anotar i precisar al màxim l’actual/última ocupació o ofici.
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

________
1. Directors i gerents
2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
3. Tècnic, professionals de suport
4. Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina
5. Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors
6. Treballadors qualificats al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer
7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció
(excepte operadors d’instal·lacions i maquinària)
8. Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors
9. Ocupacions elementals
10. Ocupacions militars
9998. No ho sap (No llegiu)
9999. No contesta (No llegiu)
85. Quin és el nivell màxim de formació que ha assolit?
(Indicador: ESTUDIS_1_15)
Programador/a: precodificació en pantalla
Enquestador/a: si cal, podeu ensenyar la tauleta
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No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Menys de 5 anys d’escolarització
2. Educació Primària (Educació Primària de la LOGSE, 5è curs d’EGB, ensenyament
primari antic)
3. Qualificació professional de grau inicial (FP grau inicial), PCPI (programes de
Qualificació Professional Inicial, que no precisen de titulació acadèmica de la primera
etapa de secundària per a la seva realització). Programes de garantia social
4. Educació secundària (ESO, EGB, Graduat Escolar, Certificat d’Escolaritat,
Batxillerat Elemental)
5. FP de Grau Mig (Cicle/mòdul formatiu de FP (grau mitjà), d’Arts Plàstiques i
Disseny, Música i Dansa, ensenyaments esportius, FP I, Batxillerat Laboral Elemental,
Oficialia Industrial, Batxillerat Comercial)
6. Batxillerat (Batxillerat LOGSE, BUP, Batxillerat Superior (6è), Batxillerat Universitari
(7è), inclòs COU i PREU)
7. FP de Grau Superior (Cicle/mòdul formatiu de FP (grau superior) d’Arts Plàstiques,
Disseny, Música i Dansa, Esport, FP II, Batxillerat Laboral Superior, Mestratge
Industrial, pèrit mercantil; Secretariat de 2on grau; Grau Mitjà conservatori)
8. Arquitectura/Enginyeria Tècnica (Aparellador/a; pèrit)
9. Diplomatura (Només diplomatures oficials, no codificar aquí els tres primers anys
d’una llicenciatura o grau de més durada)
10. Grau (Estudis de grau, ensenyaments artístics equivalents (Des de 2006))
11. Llicenciatura (Titulacions amb equivalència oficial: 2on cicle INEF; dansa i Art
Dramàtic (Des de 1992); Grau Superior de Música)
12. Arquitectura/Enginyeria
13. Màster oficial universitari (Especialitats mèdiques o equivalent)
14. Doctorat
15. Títols propis de postgrau (Màster no oficial, etc)
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
86. Amb quin gènere s’identifica vostè?
(Indicador: GENERE; GENERE_LITERALS)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Home
2. Dona
80. Altres/No binari (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 8
Programador/a: la meitat de la mostra respondrà la variable ORIENTACIO_SEXUAL segons el
mètode presencial amb resposta verbalitzada de l’enquestat/ada i l’altra meitat segons el
mètode presencial autogestionat.
La meitat de la mostra presencial verbalitzat: no llegiu opcions de resposta.
La meitat restant presencial autogestionat: programador/a cal que les preguntes sobre
l’orientació sexual siguin autogestionades. L’enquestador/a possibilitarà que l’enquestat/ada
pugui contestar amb privacitat directament sobre la tauleta. El fons de pantalla de la tauleta
haurà de ser d’un altre color (#f09995) i amb lletra diferent per tal que l’enquestador/a pugui
identificar el canvi metodològic en l’administració del qüestionari.
Gravar assignació.
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87. I pel que fa a l’orientació sexual, amb quin dels següents termes s’identifica?
(Indicador: ORIENTACIO_SEXUAL)
Enquestador/a: Si en diu més d’un, que la persona enquestada esculli el principal
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Heterosexual
2. Homosexual (Gai/Lesbiana)
3. Bisexual
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
88. Digui’m, si us plau, quin és el seu estat civil?
(Indicador: ESTAT_CIVIL_2)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Casat/ada
2. Parella de fet
3. Divorciat/ada
4. Separat/ada
5. Vidu/a
6. Solter/a
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
89. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a?
(Indicador: LLENGUA_PRIMERA)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Català (valencià/balear)
2. Castellà
3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà (No llegiu)
4. Aranès
80. Altres llengües o altres combinacions
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
90. Pot indicar-me quina és la seva llengua? Ens referim a quina és la llengua
que vostè considera com a pròpia.
(Indicador: LLENGUA_ IDENTIFICACIO)
Llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Català (valencià/balear)
2. Castellà
3. Totes dues igual: català (valencià/balear) i castellà (No llegiu)
4. Aranès
80. Altres llengües o altres combinacions
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
91. A la seva llar..?
(Indicador: BENESTAR_PERMETRE_COTXE_PROPI; BENESTAR_VACANCES;
BENESTAR_SUPORT_LLAR; BENESTAR_PROPIETATS; BENESTAR_FACTURES;
BENESTAR_TEMPERATURA_LLAR)
Programador/a: aleatoritzeu
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a) Es pot permetre tenir cotxe propi?
b) Es poden permetre anar de vacances fora de casa, almenys una setmana a
l’any?
c) Tenen alguna persona a qui paguen per ajudar-los en les feines de la llar?
d) Disposen d’algun altre habitatge (de propietat o lloguer) a banda de la
residència habitual?
e) Es poden permetre mantenir la llar a una temperatura confortable, tant a l’estiu
com a l’hivern?
f) Han hagut d’endarrerir el pagament de les factures de la llum, l’aigua o el gas
en els darrers 12 mesos?
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
92. Quantes persones viuen a la seva llar, vostè inclòs?
(Indicador: PERSONES_LLAR)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

Programador/a: carregueu la informació pel sistema

93. Com és composa la seva llar?
(Indicador: TIPUS_LLAR)
Llegiu opcions de resposta - Només una resposta
1. Jo sol/a (filtrada per qui digui a PERSONES_LLAR=1)

2. Monoparental: pare/mare amb fills/es
3. Monoparental: pare/mare amb fills/es i altres familiars
4. Parella sense fills/es
5. Parella sense fills/es i altres familiars
6. Parella amb fills/es
7. Parella amb fills/es i altres familiars
8. Dues persones o més que no són parella
9. Dos o més parelles amb o sense fills/es i/o altres familiars
80. Altres (Especifiqueu)
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Aleatorització 9 Programador/a: la meitat de la mostra serà assignada a respondre la variable
INGRESSOS_1_15 segons mètode presencial amb resposta verbalitzada de l’enquestat/ada i
l’altra meitat segons mètode presencial autogestionat.
La meitat presencial verbalitzat: No llegiu opcions de resposta.
La meitat restant presencial autogestionat: programador/a cal que la pregunta sobre els
ingressos sigui autogestionada. L’enquestador/a possibilitarà que l’enquestat/ada pugui
contestar amb privacitat directament sobre la tauleta. El fons de pantalla de la tauleta haurà de
ser d’un altre color ( #f09995) i amb lletra diferent per tal que l’enquestador/a pugui identificar el
canvi metodològic en l’administració del qüestionari.
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94. Sumant els ingressos nets mensuals d’aquestes <núm. indicat a
PERSONES_LLAR > persones, aproximadament, quins són els ingressos familiars
que entren cada mes a casa seva?
(Indicador: INGRESSOS_1_15)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. No té cap tipus d’ingrés
2. Menys o igual a 300 €
3. De 301 a 600 €
4. De 601 a 900 €
5. De 901 a 1000 €
6. De 1001 a 1200 €
7. De 1.201 a 1.800 €
8. De 1.801 a 2.000 €
9. De 2.001 a 2.400 €
10. De 2.401 a 3.000 €
11. De 3.001 a 4.000 €
12. De 4.001 a 4.500 €
13. De 4.501 a 5.000 €
14. De 5.001 a 6.000 €
15. Més de 6.000 €
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
95. Té vostè alguna discapacitat reconeguda per l’Administració?
(Indicador: DISCAPACITAT)
No llegiu opcions de resposta – Només una resposta

1. Sí
2. No
98. No ho sap (No llegiu)
99. No contesta (No llegiu)
Programador/a: cal que les preguntes sobre el record de vot siguin autoadministrades.
L’enquestador/a facilitarà que la persona enquestada pugui contestar amb privacitat
directament sobre la tauleta. El fons de pantalla de la tauleta haurà de ser d’un altre color
(#f09995) i amb lletra diferent per tal que l’enquestador/a pugui identificar el canvi metodològic
en d’administració del qüestionari. Preguntes afectades: PART_PARLAMENT;
REC_PARLAMENT_VOT; PART_CONGRES i REC_CONGRES_VOT

96. Per acabar, parlem de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya que
es van celebrar fa una mica més d’un any, enmig de la pandèmia, el 14 de febrer
de 2021.
Quan hi ha eleccions hi ha moltes persones que no poden votar per qualsevol
motiu o que prefereixen no fer-ho. Vostè, en aquelles eleccions...
(Indicador: PART_PARLAMENT)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. No vaig votar perquè no podia (edat, malaltia...)
2. No vaig votar
3. Vaig pensar en anar a votar, però no ho vaig fer
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4. Habitualment voto, però aquesta vegada no
5. Estic segur/a que vaig votar
98. No ho sap
99. No contesta
97. (PART_PARLAMENT =5) I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya, que es van celebrar fa una mica
més d’un any, enmig de la pandèmia?
(Indicador: REC_PARLAMENT_VOT)
Programador/a: precodificació en pantalla i incorporeu els logos dels partits
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Enquestador/a: si algú respon que “No va votar” o “No podia votar”, heu de tornar a
PART_PARLAMENT i rectifiqueu.
Enquestador/a: La persona enquestada seleccionarà la seva resposta en la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
19. PACMA
20. PDeCAT Partit Demòcrata Europeu Català
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
93. Nul
94. En blanc
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària.

98. Ara parlem de les darreres eleccions al Congrés dels Diputats, que es van
celebrar el novembre de 2019, abans de la pandèmia.
Quan hi ha eleccions hi ha moltes persones que no poden votar per qualsevol
motiu o que prefereixen no fer-ho. Vostè, en aquelles eleccions...
(Indicador: PART_CONGRES)
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. No vaig votar perquè no podia (edat, malaltia...)
2. No vaig votar
3. Vaig pensar en anar a votar, però no ho vaig fer
4. Habitualment voto, però aquesta vegada no
5. Estic segur/a que vaig votar
98. No ho sap
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99. No contesta
99. (PART_CONGRES =5) I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les
darreres eleccions al Congrés dels Diputats, que es van celebrar el novembre de
2019, abans de la pandèmia?
(Indicador: REC_CONGRES_VOT)
Programador/a: precodificació en pantalla i incorporeu els logos dels partits
Enquestador/a: cediu/gireu la tauleta per tal que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament
amb privacitat a la tauleta
Enquestador/a: si algú respon que “No va votar” o “No podia votar”, heu de tornar a
PART_CONGRES i rectifiqueu. La persona enquestada seleccionarà la seva resposta en la
tauleta
Només una resposta – Ensenyeu la tauleta

1. PP Partit Popular
3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya
4. PSC/PSOE Partit dels Socialistes de Catalunya
6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania
10. CUP Candidatura d’Unitat Popular
18. En Comú Podem
19. PACMA
21. Junts per Catalunya
23. Vox
80. Altres partits (Especifiqueu)
93. Nul
94. En blanc
98. No ho sap
99. No contesta
Programador/a: tots els partits polítics amb representació parlamentària tenen un codi i
apareixen a les taules estadístiques. Les formacions polítiques extraparlamentàries que
obtenen més de l’1% de resposta en una onada se’ls assigna un codi. Les formacions
extraparlamentàries apareixen a les taules estadístiques si % de resposta >1% i a l’informe de
resultats si % de resposta > a algun dels partits amb representació parlamentària.

Moltes gràcies per la seva amabilitat a l’hora de respondre l’entrevista
HORA_ÚLTIMA_PREGUNTA Hora final de l’entrevista
Programador/a: introduïu aquesta variable

Preguntes enquestador/a
Enquestador/a: una vegada finalitzada l’entrevista, respongueu aquestes preguntes

E2. Ha demanat la persona entrevistada aclariments respecte alguna pregunta?
(Indicador: E2)
Només una resposta

1. Mai
2. Quasi mai
3. Alguna vegada
4. Sovint
5. Sempre
E3. Has tingut la sensació que la persona entrevistada es mostrava reticent a
contestar alguna pregunta?
(Indicador: E3_1_4)
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Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
E4. Has tingut la sensació que la persona entrevistada intentava contestar les
preguntes el millor que podia?
(Indicador: E4_1_4)
Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
E5. Creus que la persona entrevistada entenia les preguntes?
(Indicador: E5_1_4)
Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
E6. Creus que la persona entrevistada ha estat molt, bastant, poc o gens sincera
amb les seves respostes?
(Indicador: E6)
Només una resposta

1. Molt
2. Bastant
3. Poc
4. Gens
E7. Hi havia alguna persona més present que interferís o interrompés
l’entrevista?
(Indicador: E7)
Només una resposta

1. Sí
2. No
E8. (E7=1) Quina o quines persones?
(Indicador: E8)
Només una resposta

1. Cònjuge / parella
2. Fills/es
3. Pares / sogres
4. Algun altre parent
5. Amistats / veïns / veïnes
6. Persones cuidadores
7. No ho sé
E9. Lloc on s’ha fet l’enquesta?
(Indicador:E9 )
Només una resposta
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1. Totalment al domicili
2. Parcialment fora del domicili
3. Totalment fora del domicili
E10. Allà on el color de fons de la tauleta era diferent a l’habitual, has seguit la
indicació de deixar que sigui l’enquestat/ada qui contesti directament sobre la
tauleta?
Només una resposta

1. Sí
2. No
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