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PROGRAMADOR: SI L’ENTREVISTAT ÉS UN HOME, HA D’APARÈIXER EL FORMAT GF1.  SI 
L’ENTREVISTADA ÉS UNA DONA, EL FORMAT GF2. 
 
VERSIÓ PER A ENTREVISTATS HOMES 

 
 
 

 
GF1  MOSTRAR TARGETA A  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si 
us plau, escolti cada descripció i digui’m en quina mesura aquest tipus de persona se sembla o 
no se sembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
 

  Se 
sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

A Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ell. Li agrada fer les 
coses a la seva manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Per a ell és important ser ric. Vol 
tenir molts diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 

C Li sembla important que tothom sigui 
tractat de la mateixa manera. Creu 
que tothom hauria de tenir les 
mateixes oportunitats a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Per a ell és important mostrar les 
seves habilitats. Vol que tothom 
l’admiri per allò que fa. 

1 2 3 4 5 6 

E Per a ell és important viure en un 
entorn segur. Evita tot allò que pugui 
posar en perill la seva seguretat. 

1 2 3 4 5 6 

F Li agraden les sorpreses i sempre 
busca coses noves per fer. Li sembla 
important fer moltes coses diferents 
a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

G Creu que les persones haurien de fer 
el que se’ls mana. Creu que haurien 
d’obeir les normes sempre, encara 
que ningú els vegi. 

1 2 3 4 5 6 

H És important per a ell escoltar les 
persones que són diferents d’ell. Fins 
i tot quan no hi està d’acord les vol 
comprendre.   

1 2 3 4 5 6 

I Per a ell és important ser humil i 
modest. Intenta no cridar l’atenció.    1 2 3 4 5 6 

J Divertir-se és important per a ell. Li 
agrada donar-se capritxos.    1 2 3 4 5 6 

 



 2 

 
  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

K Per a ell és important prendre les 
seves pròpies decisions sobre el que 
va a fer. Li agrada ser lliure i no 
dependre dels altres. 

1 2 3 4 5 6 

L Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar.     

1 2 3 4 5 6 

M Tenir èxit és important per a ell. Li 
agradaria que tothom reconegués 
els seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

N Es important per a ell que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra 
qualsevol tipus d’amenaça. Vol un 
Estat fort capaç de defensar els seus 
ciutadans.    

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant.    

1 2 3 4 5 6 

P Per a ell és important comportar-se 
sempre correctament. Vol evitar fer 
qualsevol cosa que puguin dir que és 
incorrecta.    

1 2 3 4 5 6 

Q Per a ell és important fer-se 
respectar pels altres. Vol que la gent 
faci el que ell diu. 

1 2 3 4 5 6 

R Per a ell és important ser fidel als 
seus amics. Vol dedicar-se a les 
persones que li són properes.    

1 2 3 4 5 6 

S Creu fermament que la gent hauria 
de preocupar-se per la natura. Tenir 
cura del medi ambient és important 
per a ell.    

1 2 3 4 5 6 

T Les tradicions són importants per a 
ell. Intenta seguir els costums de la 
seva religió o de la seva família. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ell és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 
PROGRAMADOR: ANAR AL COMENÇAMENT DE LA VERSIÓ DEL QÜESTIONARI SUPLEMENTARI 
DESPRÉS D’ ALEATORITZAR QUINA DE LES 3 VERSIONS S’ADMINISTRARÀ. Slettet: ADICIONAL
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ENTREVISTADES DONES 
 
 
 

 
GF2 TARGETA A  A continuació descrivim breument alguns tipus de persones. Si us plau, 
escolti cada descripció i digui’m en quina mesura aquest tipus de persona se sembla o no se 
sembla a vostè. Utilitzi aquesta targeta per a respondre. 

 
 
 

  Se 
sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

A Tenir idees originals i ser creatiu és 
important per a ella. Li agrada fer les 
coses a la seva manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Per a ella és important ser rica. Vol 
tenir molts diners i coses cares. 1 2 3 4 5 6 

C Li sembla important que tothom sigui 
tractat de la mateixa manera.. Creu 
que tothom hauria de tenir les 
mateixes oportunitats a la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Per a ella és important mostrar les 
seves habilitats. Vol que tothom 
l’admiri per allò que fa.    

1 2 3 4 5 6 

E Per a ella és important viure en un 
entorn segur. Evita tot allò que pugui 
posar en perill la seva seguretat.     

1 2 3 4 5 6 

F Li agraden les sorpreses i sempre 
busca coses noves per fer. Li sembla 
important fer moltes coses diferents 
a la vida.    

1 2 3 4 5 6 

G Creu que les persones haurien de fer 
el que se’ls mana. Creu que haurien 
d’obeir les normes sempre, encara 
que ningú els vegi. 

1 2 3 4 5 6 

H És important per a ella escoltar les 
persones que són diferents d’ella. 
Fins i tot quan no hi està d’acord, les 
vol comprendre.   

1 2 3 4 5 6 

I Per a ella és important ser humil i 
modesta. Intenta no cridar l’atenció.    1 2 3 4 5 6 

J Divertir-se bé és important per a ella. 
Li agrada donar-se capritxos. 1 2 3 4 5 6 
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  Se 

sembla 
molt a 

mi 

Se 
sembla 

a mi 

Se 
sembla 

una 
mica a 

mi 

Se 
sembla 
poc a 

mi 

No se 
sembla 

a mi 

No se 
sembla 
gens a 

mi 

K Per a ella és important prendre les 
seves pròpies decisions sobre el que 
va a fer. Li agrada ser lliure i no 
dependre dels altres. 

1 2 3 4 5 6 

L Per a ell és molt important ajudar les 
persones que hi ha al seu voltant. Es 
preocupa pel seu benestar. 

1 2 3 4 5 6 

M Tenir èxit és important per a ella. Li 
agradaria que tothom reconegués els 
seus èxits. 

1 2 3 4 5 6 

N Es important per a ella que el govern 
garanteixi la seva seguretat contra 
qualsevol tipus d’amenaça. Vol un 
Estat fort capaç de defensar els seus 
ciutadans. 

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventures i li agrada assumir 
riscos. Vol portar una vida 
emocionant. 

1 2 3 4 5 6 

P Per a ella és important comportar-se 
sempre correctament. Vol evitar fer 
qualsevol cosa que puguin dir que és 
incorrecta. 

1 2 3 4 5 6 

Q Per a ella és important fer-se 
respectar pels altres. Vol que la gent 
faci el que ella diu. 

1 2 3 4 5 6 

R Per a ella és important ser fidel als 
seus amics. Vol dedicar-se a les 
persones que li són properes. 

1 2 3 4 5 6 

S Creu fermament que la gent hauria 
de preocupar-se per la natura. Tenir 
cura del medi ambient és important 
per a ella. 

1 2 3 4 5 6 

T Les tradicions són importants per a 
ella. Intenta seguir els costums de la 
seva religió o de la seva família. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca qualsevol ocasió per divertir-
se. Per a ella és important fer coses 
que li proporcionin plaer. 

1 2 3 4 5 6 

 
PROGRAMADOR: ANAR AL COMENÇAMENT DE LA VERSIÓ DEL QÜESTIONARI 
SUPLEMENTARI DESPRÉS D’ ALEATORITZAR QUINA DE LES 3 VERSIONS 
S’ADMINISTRARÀ. Slettet: ADICIONAL
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NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ A 
 

Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ A 
(4ª onada 2008) 
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A TOTS 
 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves.  
 
 
HF1 En un dia feiner, quant de temps passa normalment mirant la televisió? Si us plau, 

doni’m la seva resposta en hores i minuts. 
 

   ANOTAR HORES:         I MINUTS:    

 

   No ho sap (No suggerir) 88 

 

 

HF2 En un dia feiner, quant de temps passa normalment escoltant la ràdio? Si us plau, 
doni’m la seva resposta en hores i minuts. 
 

   ANOTAR HORES:         I MINUTS:    

 

   No ho sap (No suggerir) 88 

 
 
 
HF3 En un dia feiner, quant de temps passa normalment llegint el diari? Si us plau, doni’m 

la seva resposta en hores i minuts. 
 

   ANOTAR HORES:         I MINUTS:    

 

   No ho sap (No suggerir) 88 

 

 
 
 
HF4  TARGETA B  Diria vostè que, en general, es pot confiar en la majoria de la gent, o 

que un mai no és prou prudent en el tracte amb els altres?  Triï la seva resposta 
d’aquesta targeta. 

 

   Un mai no és prou prudent 1 

   Es pot confiar en la majoria de la gent 2 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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HF5 TARGETA C Pensa que la majoria de la gent intentaria aprofitar-se de vostè si 

tingués l’ocasió, o que seria honrada amb vostè? Triï la seva resposta d’aquesta 
targeta. 

 
 La majoria de la gent intentaria aprofitar-se de mi 1 

 La majoria la gent seria honrada amb mi 2 

  No ho sap (No suggerir) 8 

     

  
 
HF6    TARGETA D  Diria vostè que la majoria de la gent mereix la seva confiança o que 

només molt pocs la mereixen? Triï la seva resposta d’aquesta targeta. 
 
   Molt pocs mereixen la meva confiança 1 

   La majoria de la gent mereix la meva confiança 2 

   No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern. 
 
HF7 TARGETA E  En general, en quina mesura està satisfet amb la situació econòmica 

actual a Espanya? Si us plau, respongui utilitzant aquesta targeta, on el 0 vol dir que 
està insatisfet i 10 que està satisfet. 

 

Insatisfet          Satisfet 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  
      
 
HF8 SEGUEIX TARGETA E  Ara pensant en el govern espanyol, en quina mesura està 

satisfet amb la manera com està fent la seva feina? Continuï utilitzant la mateixa 
targeta. 

 

Insatisfet          Satisfet 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
HF9 SEGUEIX TARGETA E  I, en conjunt, en quina mesura està satisfet amb el 

funcionament de la democràcia a Espanya? Continuï utilitzant la mateixa targeta. 
 

Insatisfet          Satisfet 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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HF10 TARGETA F  Creu que el govern hauria de prendre mesures per reduir les 
diferències en els nivells d’ingressos? Si us plau, triï la seva resposta d’aquesta 
targeta. 

 
   Per descomptat que ho hauria de fer  1 

   Probablement ho hauria de fer  2 

   No tinc una opinió al respecte  3 

   Probablement no ho hauria de fer  4 

   Per descomptat que no ho hauria de fer  5 

     No ho sap (No suggerir)  8 

 
 
HF11 TARGETA G  Creu que els gais i les lesbianes haurien de tenir llibertat per viure com 

vulguin? Si us plau, triï la seva resposta d’aquesta targeta. 
 
 
   Per descomptat que l’haurien de tenir  1 

   Probablement l’haurien de tenir  2 

   No tinc una opinió al respecte  3 

   Probablement no l’haurien de tenir  4 

   Per descomptat que no l’haurien de tenir  5 

     No ho sap (No suggerir)  8 

 
 

HF12   TARGETA H  I creu que el govern hauria de garantir que tots els grups socials són 
tractats de forma igualitària? 

 
 
   Per descomptat que ho hauria de fer  1 

   Probablement ho hauria de fer  2 

   No tinc una opinió al respecte  3 

   Probablement no ho hauria de fer  4 

   Per descomptat que no ho hauria de fer  5 

     No ho sap (No suggerir)  8 
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NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ B 

Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ B 
(4ª onada 2008) 



 10 

PROGRAMADOR: Saltem les preguntes HF1-HF12.

 
 
 

 
A TOTS 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves.  
 
 
HF13 TARGETA I  En un dia feiner, quant de temps passa normalment mirant la televisió? 
 

   Gens 0 

   Molt poc 1 

   Poc 2 

   Una mica 3 

   Bastant 4 

   Molt 5 

   Moltíssim 6 

   No ho sap (No suggerir) 8 

  

 
HF14 SEGUEIX TARGETA I  En un dia feiner, quant de temps passa normalment escoltant 

la ràdio? Utilitzi la mateixa targeta. 
  

   Gens 0 

   Molt poc 1 

   Poc 2 

   Una mica 3 

   Bastant 4 

   Molt 5 

   Moltíssim 6 

   No ho sap (No suggerir) 8 
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HF15 SEGUEIX TARGETA I  En un dia feiner, quant de temps passa normalment llegint el 
diari? Utilitzi la mateixa targeta. 

 
   Gens 0 

   Molt poc 1 

   Poc 2 

   Una mica 3 

   Bastant 4 

   Molt 5 

   Moltíssim 6 

   No ho sap (No suggerir) 8 

 
 
Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern.  
 
TARGETA J Utilitzant aquesta targeta, digui’m, si us plau, amb una puntuació del 0 
al 5, quant confia vostè personalment en cadascuna de les següents institucions. El 0 vol dir 
que no confia en absolut en una institució, i el 5 vol dir que hi confia plenament. En primer 
lloc…   LLEGIR… 
 

 
 
TARGETA K  Ara digui’m si us plau en quina mesura està d’acord o en desacord amb 
cadascuna de les afirmacions següents. 
LLEGIR CADA AFIRMACIÓ I CODIFICAR A LA GRAELLA. 
 

 

  
No hi confio 
en absolut   

Hi confio
plenament

No ho 
sap (No 

suggerir) 

HF16 ...el Parlament 
espanyol  0 1 2 3 4 5 8 

HF17 ...el sistema 
judicial  0 1 2 3 4 5 8 

HF18 ...la policia  0 1 2 3 4 5 8 

  
Molt 

d’acord D’acord 
Ni d’acord 

ni en 
desacord 

En 
desacord 

Molt en 
desacord 

No ho 
sap (No 

suggerir) 
HF19 En general, estic 

satisfet amb la 
situació econòmica 
actual a Espanya 

1 2 3 4 5 8 

HF20 Estic satisfet amb la 
manera en què el 
govern està fent la 
seva feina 

1 2 3 4 5 8 

HF21 En general, estic 
satisfet amb el 
funcionament de la 
democràcia a 
Espanya 

1 2 3 4 5 8 
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HF22  TARGETA L  En política a vegades es parla d’“esquerra” i de “dreta”. Utilitzant 

aquesta targeta, on es col·locaria vostè en aquesta escala? 
 
Extrema 
esquerra 

       Extrema 
dreta

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
HF23  SEGUEIX TARGETA L  Utilitzant aquesta targeta, a on situaria el partit que més li agrada? 
 
Extrema 
esquerra 

       Extrema 
dreta

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 No tinc un partit que m’agradi més que els altres (No suggerir) 55 
 
 
 
  
HF24 SEGUEIX TARGETA L  Utilitzant la mateixa targeta, a on situaria el partit que menys 
li agrada? 

 
Extrema 
esquerra 

       Extrema 
dreta

No ho sap 
(No suggerir) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 No tinc un partit que m’agradi menys que els altres (No suggerir) 55 
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NÚMERO DE L’ENTREVISTAT: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓ: CARA A CARA VERSIÓ C 
 

Qüestionari suplementari CARA A CARA VERSIÓ C 
(4ª onada 2008) 
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PROGRAMADOR: Saltem les preguntes HF1-HF24.

 
 
 

 
A TOTS 
Per ajudar-nos a millorar les preguntes d’aquest qüestionari en futures ocasions, li 
farem unes últimes preguntes sobre vàries qüestions similars a les que ja han 
aparegut en el qüestionari que acaba de respondre. Si us plau, no intenti recordar el 
que va respondre en les preguntes similars que ja li hem fet i consideri les següents 
com si fossin preguntes totalment noves.  
 
 
 
HF25  TARGETA M Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que, en general, es pot confiar en 

la majoria de la gent, o que un mai no és prou prudent en el tracte amb els altres? Si 
us plau, col·loqui’s en una escala del 0 al 10, on el 0 vol dir que “un mai no és prou 
prudent” i el 5 vol dir que es “pot confiar en la majoria de la gent”.  

Un mai no és 
prou prudent     

Es pot confiar en la 
majoria de la gent 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
HF26 TARGETA N  Utilitzant aquesta targeta, pensa que la majoria de la gent intentaria 

aprofitar-se de vostè si tingués l’ocasió, o que seria honrada amb vostè? 
 

La majoria de la gent 
intentaria aprofitar-se 

de mi 

    
La majoria de la gent 
seria honrada amb mi 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
 
HF27 TARGETA O  Utilitzant aquesta targeta, diria vostè que la majoria de la gent mereix la 

seva confiança o que només molt pocs mereixen la seva confiança? 
 

Molt pocs mereixen la 
meva confiança     

La majoria de la gent 
mereix la meva 

confiança 

No ho sap 
(No 

suggerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
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Ara m’agradaria fer-li algunes preguntes sobre política i el govern. 
 
HF28 Si us plau, digui’m amb una puntuació del 0 al 10, quant confia vostè personalment 

en el Parlament espanyol. Si us plau, digui’m amb una puntuació del 0 al 10, quant 
confia vostè personalment en el Parlament espanyol. Si no hi confia en absolut doni 
una puntuació de 0. Si hi confia plenament doni una puntuació de 10, en qualsevol 
altre cas doni un número entremig. 

 
   ESCRIURE EL NÚMERO: 
 
        No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
 
 
HF29 Si us plau, digui’m amb una puntuació del 0 al 10, quant confia vostè personalment 

en el sistema judicial. Si no hi confia en absolut doni una puntuació de 0. Si hi confia 
plenament doni una puntuació de 10, en qualsevol altre cas doni un número 
entremig. 

 
   ESCRIURE EL NÚMERO: 
 
        No ho sap (No suggerir) 88 
 
 
 
HF30 Si us plau, digui’m amb una puntuació del 0 al 10, quant confia vostè personalment 

en la policia. Si no hi confia en absolut doni una puntuació de 0. Si hi confia 
plenament doni una puntuació de 10, en qualsevol altre cas doni un número 
entremig. 

 
   ESCRIURE EL NÚMERO: 
 
        No ho sap (No suggerir) 88 
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TARGETA P  Utilitzant aquesta targeta, si us plau digui en quina mesura està d’acord o en 
desacord amb cadascuna de les afirmacions següents. 
LLEGIR CADA AFIRMACIÓ I CODIFICAR A LA GRAELLA. 
 

 
 
HF34   TARGETA Q  En política a vegades es parla d’“esquerra” i de “dreta”. Utilitzant 

aquesta targeta, on es col·locaria vostè en aquesta escala, a on el 0 vol dir 
“esquerra” i el 10 “dreta”? 

 

Esquerra 

       

Dreta

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
HF35  SEGUEIX TARGETA Q  Utilitzant la mateixa targeta, on situaria el partit que més li 

agrada, a on el 0 vol dir “esquerra” i el 10 “dreta”? 
 

Esquerra 

       

Dreta

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 No hi ha cap partit que m’agradi més que els altres (No suggerir) 55 
 
 
HF36  SEGUEIX TARGETA Q  Utilitzant la mateixa targeta, on situaria el que menys li 

agrada a on el 0 vol dir “esquerra” i el 10 “dreta”? 
 

Esquerra 

       

Dreta

No ho sap 
(No 

suggerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 No hi ha cap partit que m’agradi menys que els altres (No suggerir) 55 

  Molt 
d’acord D’acord 

Ni d’acord 
ni en 

desacord 
En 

desacord 
Molt en 

desacord 
No ho 

sap (No 
suggerir) 

        
HF31 El govern hauria de 

prendre mesures 
per reduir les 
diferències en els 
nivells d’ingressos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
HF32 
 

Els gais i les 
lesbianes 
haurien de tenir 
llibertat per viure 
com vulguin 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
HF33 
 

El govern hauria de 
garantir que tots 
els grups socials 
són tractats de 
forma igualitària 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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