Setembre de 2006

Estimat/da senyor/a,
La Universitat Pompeu Fabra i METROSCOPIA, institut dedicat a la realització
d’investigacions socials i d’opinió, han estat escollides per el Ministeri d’Educació i Ciència
i la Comissió Europea, per a portar a terme l’estudi anomenat ‘Els Europeus del Segle
XXI’. Es tracta d’una investigació elaborada de manera coordinada en més de 30 països
europeus, la finalitat del qual és conèixer les opinions i actituds dels ciutadans sobre temes
d’actualitat social i política. En concret, estem especialment interessats en conèixer en quina
mida els espanyols s’assemblen o es diferencien de la resta de ciutadans europeus.
L’estudi, que es realitza per tercera vegada a Espanya, està coordinat per un equip espanyol
d’investigadors i professors de la Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb un equip
internacional d’investigadors i professors de diverses universitats europees.
Vostè ha estat escollit a l’atzar entre totes les persones residents en el nostre país,
motiu pel qual ens dirigim a vostè per a sol·licitar la seva participació en el moment en el que
el investigador de Metroscopia vagi al seu domicili. La seva col·laboració amb l’estudi és
molt important, donat que, per a poder disposar de dades representatives a nivell nacional,
no podem entrevistar a cap altre persona en el seu lloc. L’estudi només tindrà èxit si obtenim
una col·laboració activa de les persones que, com vostè, han estat seleccionades a l’atzar.
Ha de saber que totes les informacions recollides a través d’aquest estudi estan
subjectes a la legislació que imposa el seu caràcter reservat. Només poden ser
tractades de manera col·lectiva i mai individual. El seu anonimat i el de les seves respostes
queden, doncs, absolutament garantides.
L’estudi començarà a l’octubre d’aquest any, per aquest motiu ens posarem de nou
en contacte amb vostè per a demanar-li la seva col·laboració. Si desitja més informació
sobre l’estudi o qualsevol altre tema que estigui relacionat, no dubti en posar-se en contacte
amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900 101 493. També poden obtenir informació al
respecte en les següents pàgines d’Internet:
- En castellà: http://www.ess-spain.upf.edu
- En anglès: http://www.europeansocialsurvey.org
Prèviament, li agraïm la seva atenció i col·laboració.

Mariano Torcal
Catedràtic de Ciència Política
Coordinador de l’estudi a Espanya
Universitat Pompeu Fabra

José Juan Toharia
President de METROSCOPIA

Octubre de 2006
Estimat/da senyor/a,
La Universitat Pompeu Fabra i METROSCOPIA, institut dedicat a la realització
d’investigacions socials i d’opinió, han estat escollides per el Ministeri d’Educació i Ciència i la
Comissió Europea, per a portar a terme l’estudi anomenat ‘Els Europeus del Segle XXI’. Es tracta
d’una investigació elaborada de manera coordinada en més de 30 països europeus, la finalitat del
qual és conèixer les opinions i actituds dels ciutadans sobre temes d’actualitat social i política. En
concret, estem especialment interessats en conèixer en quina mida els espanyols s’assemblen o es
diferencien de la resta de ciutadans europeus. L’estudi, que es realitza per tercera vegada a Espanya,
està coordinat per un equip espanyol d’investigadors i professors de la Universitat Pompeu Fabra,
en col·laboració amb un equip internacional d’investigadors i professors de diverses universitats
europees.
En una carta que li varem enviar al setembre li explicàvem que vostè ha estat escollit a l’atzar
per l´Institut Nacional d´Estadística entre totes les persones residents en el nostre país, motiu pel qual
ens dirigim a vostè per recordar-li que ens agradaria comptar amb la seva col·laboració en aquest
estudi. Com podrà comprovar d’aquí uns dies, el qüestionari està relacionat amb una amplia gama de
temes, però no és necessari cap coneixement especial per a contestar-lo: és a dir, no hi ha respostes
correctes o incorrectes.
La seva col·laboració amb l’estudi és molt important, donat que, per a poder disposar de
dades representatives a nivell nacional, no podem entrevistar a cap altre persona en el seu lloc.
L’estudi només tindrà èxit si obtenim una col·laboració activa de les persones que, com vostè, han
estat seleccionades a l’atzar.
El nostre investigador, que vindrà a fer-li la visita dintre d’uns dies, anirà degudament
acreditat, li explicarà els detalls de la seva col·laboració, que volem agrair-li amb antelació. Vostè
podrà fixar amb el nostre investigador un dia i una hora que li convingui per a realitzar l’entrevista.
Li recordem que totes les informacions recollides a través d’aquest estudi estan
subjectes a la legislació que imposa el seu caràcter reservat. Només poden ser tractades de
manera col·lectiva i mai individual. El seu anonimat i el de les seves respostes queden, doncs,
absolutament garantides.
Si desitja més informació sobre l’estudi o qualsevol altre tema que estigui relacionat, no dubti
en posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900 101 493. També poden obtenir
informació al respecte en les següents pàgines d’Internet:
- En castellà: http://www.ess-spain.upf.edu
- En anglès: http://www.europeansocialsurvey.org
Prèviament, li agraïm la seva atenció i col·laboració.

Mariano Torcal
Catedrático de Ciencia Política
Coordinador del estudio en España
Universidad Pompeu Fabra

José Juan Toharia
Presidente de METROSCOPIA

