


Aquest estudi, que es du a terme per tercer cop a l’Estat espanyol, està
coordinat per un equip espanyol d’investigadors i professors de la 
Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb un equip internacional 
d’experts de vàries universitats europees.

Aquesta enquesta és absolutament independent. Està finançada a nivell 
europeu per la Fundació Europea de la Ciència i per la Comissió Europea.

Com viuen els ciutadans europeus? De les coses que a tots ens 
preocupen en la vida, quines els importen veritablement? Com es 
reparteixen les tasques de la llar les famílies europees? Quins són els 
principals problemes de salut que tenen els ciutadans d’Europa? Com 
entenen la política els espanyols en comparació amb els altres 
europeus? Com valorem les nostres institucions?

Aquestes són algunes de les preguntes a les que tracta de donar resposta 
L’Enquesta “Els europeus del segle XXI”, un estudi comparat realitzat en 
més de 30 països europeus amb la finalitat de conèixer les opinions i actituds 
dels ciutadans sobre temes d’actualitat social i política.

L’Enquesta té una intenció essencialment investigadora, i vol afavorir un 
coneixement més ampli i rigorós dels estils de vida dels ciutadans europeus.

Qui fa l’Enquesta “Els europeus del segle XXI?Qui fa l’Enquesta “Els europeus del segle XXI?

Un retrat de la societat espanyolaUn retrat de la societat espanyola

Vostè és un dels 3.000 espanyols majors de 15 anys que han estat 
seleccionats a l’atzar per a realitzar el “retrat robot” de les opinions, actituds i 
hàbits de la societat del nostre país.

Quan sigui entrevistat, li faran les mateixes preguntes que als enquestats a 
tota Europa, amb l’objectiu de conèixer amb precisió en quina mesura ens 
assemblem o diferenciem de la resta dels ciutadans europeus en una gran 
varietat de temes d’interès comú.



En els propers dies, els professionals de Metroscopia es posaran en contacte 
amb vostè per tal de fixar l’hora i el lloc de l’entrevista. Tots els entrevistadors 
estaran degudament acreditats. L’entrevista tindrà aproximadament una hora 
de durada.

Com i quan pot participar en l’Enquesta “Els europeus del segle XXI?Com i quan pot participar en l’Enquesta “Els europeus del segle XXI?

La seva col·laboració en aquest estudi és molt important per a nosaltres, ja 
que, per tal de poder obtenir dades representatives a nivell nacional, no 
podem entrevistar cap altra persona en lloc seu.

Sigui quin sigui el seu estil de vida, les seves preferències i opinions, les 
seves respostes són molt importants per a l’èxit d’aquest estudi. Amb la seva 
col·laboració ens està ajudant a realitzar un retrat col·lectiu de com és i com 
pensa la nostra societat.

Naturalment, la seva participació és voluntària però si vostè no col·labora 
amb l’estudi no el podríem reemplaçar.

Vostè no pot ser substituït!Vostè no pot ser substituït!

Els resultats de l’estudi són emmagatzemats en un arxiu de dades a 
Noruega. Les respostes seran examinades de manera anònima i publicades 
únicament en forma de taules i gràfics estadístics.

Les seves informacions personals seran objecte d’un tractament estrictament 
confidencial. El seu nom i adreça no seran en cap cas reproduïts en els 
resultats, i totes les informacions susceptibles d’identificar qualsevol 
enquestat seran suprimides un cop acabada l’entrevista.

A manera d’il·lustració, a continuació li mostrem el tipus d’anàlisi que es fa de 
les dades de l’enquesta, a partir dels resultats de l’anterior edició de l’estudi.

Què es fa amb les respostes que vostè proporciona?Què es fa amb les respostes que vostè proporciona?



Resultats de l’Enquesta de l’any 2004:

Si vostè té interès en obtenir més informació sobre els resultats a Espanya i el resta de 
països europeus, pot consultar la pàgina a Internet

http://www.ess-spain.upf.edu (en espanyol) ó
http://www.europeansocialsurvey.org (en anglès)

Si té cap dubte sobre quan vindran a fer-li l’entrevista pot trucar al telèfon gratuït
900 101 493

Aquests gràfics mostren la 
valoració mitjana que fan els 
ciutadans europeus dels 
sistemes sanitari i educatiu en 
els seus respectius països, tot 
utilitzant una escala de 0 a 
10, on el 0 significa que els 
valoren molt malament i el 10 
que ho fan molt bé
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Tal i com es pot comprovar, els 
ciutadans espanyols ocupen el 
9è lloc en la llista dels que millor 
qualifiquen la seva sanitat, fins i 
tot per davant de països com 
Suècia o Alemanya, mentre que 
l’educació és avaluada en pitjors 
termes, ja que la seva puntuació
no arriba a la mitjana de la resta 
dels països europeus.
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Valoració mitja del sistema sanitari
(Escala 0-10)

Valoració mitja del sistema educatiu
(Escala 0-10)


