
   

Març 2011 
 
 
 
 

Benvolgut/a senyor/a, 
 

Ens dirigim a vostè per comunicar-li que ha estat triat a l'atzar per l'Instituto Nacional de 
Estadística entre totes les persones residents a Espanya per a participar en l'Enquesta Social 
Europea. Aquesta investigació, que es realitza cada dos anys des de 2002 al voltant de 30 països 
europeus, està finançada a Espanya pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) amb la 
col·laboració del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), i la coordina Mariano Torcal 
Loriente, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.  
 
           La finalitat de l'enquesta és conèixer les opinions i actituds dels ciutadans sobre temes 
d'actualitat social i política, i per a respondre a ella no és necessari tenir cap coneixement 
especialitzat.  
 

La seva col·laboració amb l'estudi és molt important, ja què, per a poder disposar de dades 
representatives a nivell nacional, no podem entrevistar cap altra persona en el seu lloc. Ha de 
saber, a més, que totes les informacions recollides mitjançant aquest estudi estan subjectes a la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades, que imposa el seu caràcter reservat. El seu anonimat i el de les 
seves respostes estan, per tant, absolutament garantits. 
 
           La majoria de les persones que han participat anteriorment en l'Enquesta Social Europea 
han opinat que ha estat una experiència interessant i esperem que també ho sigui per a vostè. 
Pròximament, un entrevistador degudament acreditat de Metroscopia, organització amb àmplia 
experiència en la realització d'investigacions socials i d'opinió, es posarà en contacte amb vostè al 
seu domicili. L'entrevistador li explicarà més detalls de l'enquesta i, si vostè està d'acord, fixaran 
una data i hora per a realitzar-la. L’entrevista acostuma a durar al voltant d'una hora. Esperem 
comptar amb la seva col·laboració. 
 
Si desitja més informació sobre l'estudi, no dubti a contactar-nos al telèfon gratuït 900 101 493. 
També pot obtenir informació a les pàgines web: 
 

http://www.upf.edu/ess/ (en castellà) 
http://www.europeansocialsurvey.org/ (en anglès) 

  
Li agraïm la seva col·laboració i atenció per endavant, 
 

  
Mariano Torcal  
Coordinador de la 
l’Enquesta Social Europea a Espanya 

 
 
 
 
 
 
Ramón Ramos Torre 
Presidente del CIS 

 

 
 

 
José Juan Toharia 
Presidente de Metroscopia 

     

http://www.upf.edu/ess/
http://www.europeansocialsurvey.org/


 

Abril de 2011 
 
 
 
Benvolgut/a senyor/a, 

 
           En una carta que li vam enviar recentment li comunicàvem que vostè ha estat triat a l'atzar 
per l'Instituto Nacional de Estadística entre totes les persones residents a Espanya per a participar 
en l’Enquesta Social Europea, un estudi realitzat cada dos anys en la majoria dels països 
europeus. Aquesta segona comunicació té per objecte fer-li arribar un fullet informatiu amb més 
informació sobre l'enquesta i recordar-li el nostre interès en què hi participi.  

 
           La seva participació en l'enquesta és molt important, ja què per a garantir que els resultats 
siguin representatius del que pensen els ciutadans de tot el país no podem entrevistar cap altra 
persona en el seu lloc. La finalitat de l'enquesta és conèixer les opinions i actituds dels ciutadans 
sobre temes d'actualitat social i política, i per a respondre-la no cal tenir cap coneixement 
especialitzat.  

  
           La majoria de les persones que han participat en l’Enquesta Social Europea han opinat que 
ha estat una experiència interessant i esperem que també ho sigui per a vostè. Desitgem recordar-li 
també que les respostes que vostè proporcioni tenen caràcter anònim i estan subjectes a la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades. 

 
           En els propers dies, un entrevistador degudament acreditat de Metroscopia, organització 
amb àmplia experiència en la realització d'investigacions socials i d'opinió, contactarà amb vostè al 
seu domicili. L'entrevistador li explicarà més detalls de l'enquesta i, si vostè està d'acord, fixaran 
una data i hora per a realitzar-la. La enquesta acostuma a durar una hora, aproximadament. 
Esperem comptar amb la seva col·laboració. 

 
           Li agraïm la seva col·laboració i atenció per endavant, 

 
 
   
  
 
 
 
Mariano Torcal  
Coordinador de la 
l’Enquesta Social Europea a Espanya 

 
 
 
 
 
 
Ramón Ramos Torre 
Presidente del CIS 

 
 
 

 
 
 
José Juan Toharia 
Presidente de Metroscopia 

 



 

Febrer, Març, Abril, Maig 2011 
 
 
Benvolgut/a senyor/a, 
 
 
           En una carta que li vam enviar recentment li comunicàvem que vostè ha estat triat a 
l'atzar per l'Instituto Nacional de Estadística entre totes les persones residents a Espanya per a 
participar en l’Enquesta Social Europea. En els dies passats hem tractat de posar-nos en 
contacte amb vostè, però fins a avui ens ha estat impossible localitzar-ho. 
  
           Amb aquesta nova comunicació desitjaríem pregar-li que es posi en contacte amb 
l'empresa Metroscopia, que realitza la investigació, al telèfon gratuït 900 101 493 per a 
concertar una cita amb un entrevistador en la data i hora que a vostè més li convingui. 
Mitjançant el telèfon gratuït vostè podrà obtenir a més qualsevol informació o aclarir 
qualsevol dubte relacionat amb l'enquesta. 
 
           La seva participació en l'enquesta és molt important, ja què per a garantir que els 
resultats siguin representatius del que pensen els ciutadans de tot el país no podem 
entrevistar a cap altra persona en el seu lloc. La finalitat de l'enquesta és conèixer les 
opinions i actituds dels ciutadans sobre temes d'actualitat social i política, i per a respondre a 
ella no és necessari tenir cap coneixement especialitzat. 
 
           La majoria de les persones que han participat en l’Enquesta Social Europea han 
opinat que ha estat una experiència interessant i esperem que també ho sigui per a vostè. 
Desitgem recordar-li també que les respostes que vostè proporcioni en l'enquesta tenen 
caràcter anònim i la seva confidencialitat està garantida per la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades.  
 
           Si desitja obtenir més informació sobre l'Enquesta Social Europea, pot accedir a les 
pàgines web: 

http://www.upf.edu/ess/ (en castellà) 
http://www.europeansocialsurvey.org/ (en anglès) 

 
 
           Li agraïm la seva col·laboració i atenció per endavant, 

 
 
 

 
Mariano Torcal      José Juan Toharia 
Coordinador de       Presidente de Metroscopia 
l’Enquesta Social Europea a Espanya     
 

http://www.upf.edu/ess/
http://www.europeansocialsurvey.org/


 

Febrer, Març, Abril, Maig 2011 
 
 
 
Benvolgut/a senyor/a, 

 
           Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva selecció per l'Instituto Nacional 
de Estadística per a participar en l’Enquesta Social Europea. Aquesta selecció, realitzada a 
l'atzar, té per objecte garantir que els resultats de l'enquesta representin el que pensen els 
ciutadans de Espanya. 
 
           L'entrevistador de Metroscopia, l'empresa encarregada de realitzar l'enquesta, ens ha 
informat que vostè té dubtes en relació a la seva participació en l'estudi i volem aprofitar 
aquesta carta per animar-lo a què hi col·labori.  
 
           Ens agradaria subratllar que per a poder garantir que els resultats de l'enquesta siguin 
representatius no podem entrevistar a cap altra persona en el seu lloc. Desitgem recordar-li 
també que les respostes que vostè proporcioni tindran un caràcter anònim i la seva 
identitat mai serà revelada, ja què està protegida per la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades.  
 
           La finalitat de l'enquesta és conèixer les opinions i actituds dels ciutadans sobre temes 
d'actualitat social i política, i per a respondre a ella no és necessari tenir cap coneixement 
especialitzat. La majoria de les persones que han participat en l’Enquesta Social Europea 
han opinat que ha estat una experiència interessant i divertida, i ens agradaria que també ho 
sigui per a vostè.  
 
           Si després de rebre aquest missatge, acceptés participar, li preguem que es posi en 
contacte amb Metroscopia al telèfon gratuït 900 101 493, on podrà concertar una cita amb 
un entrevistador en la data i hora més convenient per a vostè. Si desitja més informació sobre 
l'estudi, pot trobar-la també a les pàgines web 

 
 

http://www.upf.edu/ess/  (en castellà) 
http://www.europeansocialsurvey.org/ (en anglès) 

 
Esperem que accepti participar en l'estudi i per endavant li agraïm la seva col·laboració i 
atenció, 
 
 
 

 
Mariano Torcal      José Juan Toharia 
Coordinador de       Presidente de Metroscopia 
l’Enquesta Social Europea a Espanya     
 

http://www.upf.edu/ess/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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