
AQUEST QÜESTIONARI FORMA PART D’UN PROJECTE DE RECERCA UNIVERSITARI SOBRE ELS DELEGATS DELS CONGRESSOS DELS PARTITS POLÍTICS. 
LA SEVA INFORMACIÓ SERÀ TRACTADA CONFIDENCIALMENT I PRESERVANT SEMPRE L’ANONIMAT. LLIURI’L SEGUINT LES INSTRUCCIONS DEL CONGRÉS. 

 
1. D’entre els següents mitjans: TV, RÀDIO, PREMSA 
ESCRITA, INTERNET, ¿quin és el que utilitza 
preferentment per informar-se de política? 
 
                                                              [        ] 
 
2. ¿Amb quina freqüència segueix les notícies o 
programes de política en els següents mitjans de 
comunicació? Marqui la casella que correspongui: 
 

 Diari Setmana Esporàdica
ment 

TV 1 2 3 
Radio 1 2 3 
Premsa paper 1 2 3 
Notícies web 1 2 3 
Web del partit 1 2 3 
 
3. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva 
opinió sobre les següents afirmacions. Escrigui el número 
en la casella.  
 

a) L’Estat ha de finançar totes les confessions religioses.  

b) La llibertat d’expressió inclou la llibertat a ofendre  

c) Algú amb plenes facultats hauria de poder decidir quan 
vol morir 

 

d) El més important és que els nens aprenguin a acceptar 
la disciplina 

 

e) En l’escola pública haria d’estar prohibit exhibir símbols 
religiosos de cap mena 

 

f) Les parelles homosexuals haurien de poder adoptar fills.  

i) Val més un innocent a la presó que tenir deu culpables 
al carrer 

 

 
4. En una escala on 1 és l’extrema esquerra i 10 
l’extrema dreta, on se situaria vostè? 
 
Extr.Esqu.                                                                    Extr.Dreta 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

 
5. En una escala on 1 és només espanyol i 5 només 
català, on se situaria vostè? 
Només  espanyol                                                 Només Català  

01 02 03 04 05 
     

 

 
6. On situaria els següents partits de Catalunya?  

Partit Ext. Esqu.                                                 Ext. Dreta 

UDC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C’s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ERC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ICV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PPC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PSC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CDC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
7. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva opinió 
sobre les següents afirmacions. Escrigui el número en la 
casella.  
 

a) Qui no té feina és perquè no vol  

b) La democràcia està més garantida si un Estat fort, 
gran i eficaç intervé per a corregir les desigualtats 
socials i econòmiques. 

 

c) El proteccionisme de vegades és necessari en el 
comerç 

 

d) La democràcia està més garantida si es potencia la 
lliure competència entre ciutadans i organitzacions 
socials i es redueix el paper de l’Estat. 

 

e) L’Estat de benestar redueix l’esperit emprenedor dels 
individus i la seva autosuficiència 

 

 
8.  Faci una creu en la casella que correspongui: 
a) Fins a quin punt es sent orgullós de ser espanyol?  
b) I de ser català?  
 

 ESPANYOL CATALÀ 
Molt orgullós 1 1 
Bastant orgullós 2 2 
Indiferent 3 3 
Poc orgullós 4 4 
Gens orgullós 5 5 

 
9. Com es considera en matèria religiosa? 

Molt bon catòlic 1 
Catòlic practicant 2 

Catòlic poc practicant  3 
Catòlic no practicant          4 

Altres religions                  5 
 Indiferent                         6 

Ateu                                 7 

 
10. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva opinió 
sobre les següents afirmacions. Escrigui el número en la 
casella.  
 
a) És l’hora que l’Estat torni a reordenar les competències 
de les CCAA 

 

b) No és bo per Espanya que els partits nacionalistes 
tinguin la clau de la governabilitat  

 

c) El Govern Central no tracta per igual a totes les CCAA   

d) La solidaritat entre CCAA és necessaria però ha anat 
massa lluny  

 

e) Cada CCAA ha de tenir la seva propia forma de relació 
amb el Govern Central.  

 

f) La voluntat d’un poble no pot ser mai ilegal   

 
11. En la mateixa escala, on situaria els següents partits 
de Catalunya?  
Partit  1= només espanyol 5= només català 

PSC 1 2 3 4 5 

UDC 1 2 3 4 5 

C’s 1 2 3 4 5 

ERC 1 2 3 4 5 

ICV 1 2 3 4 5 

PPC 1 2 3 4 5 

CDC 1 2 3 4 5 

SI 1 2 3 4 5 

 
12. De petit parlava o sentia parlar de política a casa 
seva? 

Freqüentment 1 
De tant en tant  2 

Rarament       3 
Mai                   4 

 
13. Els seus pares són (o han estat) mai membres d’algun 
partit polític? 

PARE Sí No 
MARE Sí No 

 
 
 
 
 
 
 

 
14. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva 
opinió sobre les següents afirmacions. Escrigui el 
número en la casella.  
 

El paper de la família es transmetre 
valors, el de l’escola, en canvi, és 
transmetre coneixements. 

 

Els immigrants amb permís de residència 
haurien de poder tenir dret de vot en totes 
les eleccions  

 

La protecció del medi ambient ha de tenir 
prioritat sobre el creixement econòmic.  

 

Amb tanta immigració un ja no se sent 
com a casa  

 

 
15. ¿Els seus pares tenen o van tenir algun càrrec de 
partit o algun càrrec públic? 
 

 Càrrec PARTIT  Càrrec PÚBLIC  
PARE Sí No  Sí No  
MARE Sí No  Sí No  

 
16. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva 
opinió sobre les següents afirmacions. Escrigui el 
número en la casella.  
 

a) Estic en política perquè els meus amics o 
els membres de la meva família ja hi eren.  

 

b) La defensa dels valors és la meva 
principal raó per estar en política.  

 

c) Estic en política perquè no vull que 
governin altres partits.  

 

d) M’agradaria dedicar una part de la meva 
vida a la política com activitat principal.  

 

e) M’agrada la sensació d’estar fent coses 
importants. 

 

f) La meva prioritat és defensar determinades 
polítiques. 

 

g) Ésser un membre actiu del partit és una 
bona manera de millorar les meves 
oportunitats vitals.  

 

 



 
17. Quin any es va afiliar a UDC?                         [       ] 
 
18.  Abans d’afiliar-se a UDC, havia estat membre 
d’algun altre partit? 
         Sí            No                           [        ] 
 
19. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva 
opinió sobre les següents afirmacions. Escrigui el número 
en la casella.  
 

a) Pels partits l’important ha de ser gobernar, 
encara que s’hagi d’abandonar part de l’ideari.   

 

b) En qualsevol negociació l’ideari del partit ha de 
prevaldre per damunt dels beneficis a curt termini.  

 

c) El partit ha de prioritzar la defensa de la igualtat 
social. 

 

d) El partit ha de prioritzar la defensa de la 
llibertat. 

 

e) El partit ha de prioritzar la defensa de la nació  

 
20. Actualment, quina responsabilitat ocupa al partit? 
Faci una creu en la casella que correspongui. 
 

Comitè de Govern  
Consell Nacional  

Executiva Intercomarcal  
Executiva 

Comarcal/Districte 
 

Alliberat del partit  
Només afiliat  

 
21.  Faci una creu en la casella que correspongui: 
a) Actualment,  ocupa algun d’aquests càrrecs? 
b) En el passat, ha ocupat algun d’aquests càrrecs? 

 ACTUAL PASSAT 
Sense càrrec   

Regidor   
Alcalde    

Cons. Comarcal    
Parlamentari1   

 Govern Autonòmic2   
1. Parlamentari Autonòmic, Congrés o Senat, Europa. 
2.Membre Govern, Alt Càrrec, Carrec lliure designació  
 
22. Quantes hores setmanals dedica habitualment a 
l’activitat de partit?                                           [        ] 
 
23. La seva parella també està afiliada a un partit polític?  
       Sí            No                                          [        ] 

 
24. A partir d’una escala on 1 és mai i 5 molt sovint indiqui 
amb quina regularitat realitza les següents activitats.  
Escrigui el número en la casella.  
 

a) Assistir a les reunions locals del partit   

b) Assistir a les festes i actes del partit  

c) Assistir als mítings electorals del partit en la 
localitat 

 

d) Donar diners al partit, a banda de la meva quota 
d’afiliat 

 

e) Trobar-se amb els companys del partit per parlar 
de política 

 

f) Trobar-se amb els companys del partit per a fer 
activitats fora de la política 

 

g) Trobar-se amb persones de fora del partit per 
parlar de política 

 

h) Repartir propaganda durant les campanyes 
electorals 

 

i) Altres activitats durant les campanyes electorals  

 
25. Ha participat en anteriors congressos del partit?  
       Sí            No                           [        ] 
 
26. Va estar afiliat a l’organització juvenil del partit?  
       Sí            No                           [        ] 
 
27. A partir d’una escala on 1 és el màxim grau de 
desacord i 5 el màxim grau d’acord, mostri la seva opinió 
sobre les següents afirmacions. Escrigui el número en la 
casella.  
 

a) Els líders dels partits haurien d’atendre més als 
votants que als membres dels partits.  

 

b) El rol dels membres del partit és donar suport a 
les decisions preses per la direcció. 

 

c) Les decisions de la executiva nacional dels 
partits han de prevaldre sobre les dels òrgans 
territorials. 

 

e) En un partit les decisions més importants 
haurien de ser adoptades directament pels 
membres. 

 

f) El líder del partit i els candidats haurien de ser 
escollits directament pels afiliats 

 

 
28. Sexe:  Home:    1     Dona:   2 
 
29. Any de naixement:                               [        ] 
 
 

 
30. Província de naixement (si ha nascut fora d’Espanya, 
indiqui’ns el país). 

VOSTÈ  [        ] 

PARE  [        ] 

MARE  [        ] 

 
31. Si viu a Catalunya però no hi va néixer, des de quin 
any viu aquí?: _______________ 
 
32. Província de residència:  

 [         ] 

 
33. Grandària del municipi on viu:                       

Menys de 1.000 habitants         1 
De 1.001 a 10.000 habs.           2 

De 10.001 a 50.000 habs.         3 
De 50.001 a 100.000 habs.       4 

De 100.001 a 500.000 habs.                5 
Més de 500.000                                6 

 
34. Quina és la seva llengua habitual a... 
                 CATALÀ CASTELLÀ AMBDUES ALTRES 

Casa               1 2 3 4 
Feina 1 2 3 4 
Amics   1 2 3 4 

             
35. Nivell màxim d’estudis finalitzat:                                

 VOSTÈ PARE MARE 
Estudis primaris 1 1 1 
EGB, ESO, o similar  2 2 2 
Batxillerat: BUP, FP2 3 3 3 
Universitari mig                   4 4 4 
Universitari superior o més 5 5 5 
 
36. Quina és la seva situació laboral actual?    

Actiu/va 1 
Aturat/da                     2 

Estudiant/a                3 
Jubilat/da              4 

 
37. Marqui la casella que correspongui:  
  a) Treballa en el sector públic o en el sector privat?  
  b)  En quina de les següents categories laborals? 

SECTOR PÚBLIC  SECTOR PRIVAT  
Cos superior 1 Empresari  1 
Cos mig 2 Directiu 2 
Cos administratiu 3 Càrrec intermedi 3 
Aux. administratiu 4 Empleat 4 
Ordenança 5 Autònom 5 
Altres 6 Feina de casa 6 

 
     MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 

 
38. En quina classe social es situaria vostè? I els 
seus pares? 

 
39. Marqui la casella que correspongui:  
     a) Quina és o va ser la seva principal activitat 
laboral? 
     b) I del seu pare? I de la seva mare?  

                                       VOSTÈ PARE MARE 
Advocat           1 1 1 

Periodista                       2 2 2 
Metge    3 3 3 

Economista  4 4 4 
Docent                        5 5 5 
Pagès                            6 6 6 
Obrer                            7 7 7 
Altres 8 8 8 

 
40. Faci una creu en la casella que correspongui: 
a) Actualment, a quin d’aquests grups pertany? 
a) En quin d’aquests grups es considera un membre 
actiu (assisteix a reunions, actes, etc.)  
c) Abans d’entrar a UDC, formava part d’algun grup?      

 ACTUAL ACTIU   ABANS 
D’ UDC 

Associació empresarial    
Associació de veïns    
Associació religiosa    
Associació cultural    

Associació ecologista    
Associació  solidaritat    
Associació esportiva    

Moviment juvenil    
Sindicat    

Col·legi professional    
As. Mares Pares Alum.    

As. consumidors    
Altres    

 
41. Valori d’ 1 a 10 els  líders dels partits catalans? 
Oriol pujol  
Josep Antoni Duran i Lleida  
Pere Navarro  
Alicia Sánchez Camacho  
Oriol Junqueras  
Joan Herrera  
Albert Rivera  
Uriel Beltràn  

 

                                       Vostè Pares 
Classe treballadora           1 1 
Classe mitjana                       2 2 
Classe mitjana-alta    3 3 
Cap 4 4 


