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Benvolgut/Benvolguda Sr./Sra.: 

Ens dirigim a vostè per comunicar-li que ha estat escollit/da a l'atzar entre les persones residents a 
Espanya majors de 15 anys per participar en l'Enquesta Social Europea1. Aquesta enquesta es 
realitza cada dos anys en prop de 30 països europeus i té com a objectiu conèixer les opinions, 
actituds i hàbits de la població. A Espanya està inclosa en el Pla estadístic nacional i la porta a terme 
el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), organisme autònom adscrit al Ministeri de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. 

La seva col•laboració és molt important. Per obtenir dades representatives del conjunt de la 

societat espanyola no podem entrevistar a cap altra persona al seu lloc. Tota la informació 

recollida a través d'aquesta enquesta serà tractada de manera agregada i mai de forma individual, 

de tal manera que l'anonimat de les seves respostes queda absolutament garantit, tal i com 

estableix la legislació vigent sobre secret estadístic i protecció de dades personals i el Reglament 

General de Protecció de Dades Personals de la Unió Europea. 

En les pròximas setmanes un/a entrevistador/a del Centre d'Investigacions Sociològiques 

acreditat/da visitarà el seu domicili per fer-li una entrevista. Si prefereix concertar una cita o 

desitja informació addicional pot trucar al telèfon gratuït 900.102.648, de dilluns a divendres entre 

les 9:30 i les 14:00 i de 15.00 a 18:00 (amb un contestador automàtic fora d'aquest horari) o bé 

enviar un missatge a través del correu electrònic (ese@cis.es). Podeu trobar més informació sobre 

aquest estudi a la pàgina web de l'Enquesta Social Europea (www.europeansocialsurvey.org) o a la 

pàgina web del CIS (www.cis.es). 

Confiant que acceptarà participar en aquest projecte i agraint per endavant la seva col•laboració, 

rebi una cordial salutació. 

 

 

 

Javier de Esteban Curiel 
Director del Departamento de Investigación CIS 

 
 
1 La selección de las personas a entrevistar se realiza a través del Instituto Nacional de Estadística utilizando datos 
del Padrón Municipal de Habitantes.  
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Benvolgut/Benvolguda Sr./ Sra.: 

A una carta que li vam enviar recentment li comunicàvem que vostè havia estat escollit/da a l'atzar 

entre les persones residents a Espanya majors de 15 anys per participar en l'Enquesta Social 

Europea. Aquesta enquesta es realitza cada dos anys en prop de 30 països europeus i té com a 

objectiu conèixer les opinions, actituds i hàbits de la població. Està inclosa en el Pla estadístic 

nacional i la porta a terme el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organisme autònom 

adscrit al Ministerio de la Presidencia. 

En els darrers dies hem provat de posar-nos en contacte amb vostè, però fins avui ens ha estat 

impossible localitzar-lo/a al seu domicili. Amb aquesta nova comunicació voldríem demanar-li que 

es posi en contacte amb el CIS trucant al telèfon gratuït 900.102.648, o bé a través del correu 

electrònic (ese@cis.es), per concertar una cita amb un/a entrevistador/a en la data i hora que li 

escaigui millor. A través de qualsevol d’aquests mitjans podrà vostè obtenir informació o aclarir 

qualsevol dubte relacionat amb l’enquesta.  

La seva col·laboració és molt important: per obtenir dades representatives del conjunt de tota la 

societat espanyola no podem entrevistar a cap altra persona al seu lloc. Tota la informació 

recollida a través d'aquesta enquesta serà tractada de manera agregada i mai de forma individual, 

de tal manera que l'anonimat de les seves respostes queda absolutament garantit, tal com estableix 

la legislació vigent sobre secret estadístic i protecció de dades personals. 

Confiant que acceptarà participar en aquest projecte i agraint per endavant la seva col·laboració, 

rebi una cordial salutació. 

 

Javier de Esteban Curiel 

Director del Departament d´Investigació del CIS 

mailto:ese@cis.es
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Benvolgut/Benvolguda Sr./ Sra.: 

A una carta que li vam enviar recentment li comunicàvem que vostè havia estat escollit/da a l'atzar 

entre les persones residents a Espanya majors de 15 anys per participar en l'Enquesta Social 

Europea. Aquesta enquesta es realitza cada dos anys en prop de 30 països europeus i té com a 

objectiu conèixer les opinions, actituds i hàbits de la població. A Espanya està inclosa al Pla estadístic 

nacional i la porta a terme el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organisme autònom 

adscrit al Ministerio de la Presidencia. 

Ens agradaria reiterar que la seva col·laboració és molt important: per obtenir dades representatives 

del conjunt de tota la societat espanyola no podem entrevistar a cap altra persona al seu lloc. Tota 

la informació recollida a través d'aquesta enquesta serà tractada de manera agregada i mai de forma 

individual, de tal manera que l'anonimat de les seves respostes queda absolutament garantit, tal com 

estableix la legislació vigent sobre secret estadístic i protecció de dades personals. 

Si desitja vostè obtenir informació, o aclarir qualsevol dubte relacionat amb l’enquesta, pot posar-se 

en contacte amb el CIS trucant al telèfon gratuït  900.102.648, o a través del correu electrònic 

(ese@cis.es). 

Confiant que acceptarà participar en aquest projecte i agraint per endavant la seva col·laboració, rebi 

una cordial salutació. 

 

 

 

Javier de Esteban Curiel 

Director del Departament d´Investigació del CIS 
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