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Independentment de la teva opció personal, com creus que hauria de definir-se el nou moviment?

a) Extrema esquerra
b) Esquerra
c) Centreesquerra
d) Centre
e) Centre dreta

BASES IDEOLÒGIQUES

En quin espectre polític et situes personalment en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema 

esquerra i 10 extrema dreta?

El resultat de les enquestes dóna una mitjana de

Anàlisi dels resultats de la comarca del Baix Llobregat

b) Hauria de posar més l'accent en el vessant socialdemòcrata.
c) Hauria de posar més l'accent en el vessant liberal.
d) Hauria de posar l'accent en el vessant socialcristià.
e) Ns/Nc

D’una escala del 0 al 10, on el 0 significa màxim espanyolisme i el 10 significa màxim catalanisme, on 

et situaries?

f) Dreta
g) Extrema dreta
h) Altres
i) Ns/Nc

Fins al moment, Convergència Democràtica de Catalunya s’ha configurat com un espai on convivien 

diferents corrents ideològics. Creus que el nou moviment hauria de seguir sent un espai de 

confluència o hauria de posar l’accent en definir-se?

a) Hauria de seguir sent un espai de confluència i convivència.

e) Només català/ana
f) Ns/Nc

Amb quina de les següents frases et sens més identificat/ada? Em sento…
a) Només espanyol
b) Més espanyol/a que català/ana
c) Tan espanyol/a com català/ana
d) Més català/ana que espanyol/a

El nou país ha de seguir formant part de la Unió Europea?
a) Sí, de la Unió Europea i de la zona euro.

c) No ha de tenir exèrcit ni formar part de cap altre.
d) Ns/Nc
En el nou país, el Govern: 
a) Ha d'intervenir totalment en l'economia del país
b) No hi ha d'intervenir gens

c) Ha de facilitar i impulsar l'iniciativa econòmica dins d'unes regles que s'estableixin per a 

garantir la competència i la protecció dels consumidors.

b) Sí, de la Unió Europea, però no de la zona euro
c) No, és el moment de sortir-ne.
d) Ns/Nc

Davant el debat entorn de la necessitat de tenir exèrcit, creus que el nou país ha de tenir exèrcit?

a) Sí, ha de tenir exèrcit propi.
b) No ha de tenir exèrcit propi però ha de formar part d'un exèrcit supraestatal

d) Ns/Nc

El resultat de les enquestes dóna una mitjana de
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c) Altres
d) Ns/Nc

Creus que les prestacions i ajuts socials han d’ anar vinculades a una contraprestació per part de la 

persona la qual se’n beneficia (inserció laboral, formació, etc.), excepte en casos d’emergència social?

a) Sí, crec que han d'anar vinculades a contraprestació.
b) No han d'anar vinculades a res.

Creus que una família que no pot fer front a la hipoteca hauria de poder pagar el seu deute entregant 

l'habitatge al banc?

a) Sí, i deslliurant la totalitat del deute.
b) Sí, i deslliurant part del deute.
c) No.
d) Altres

Creus que hi ha d’haver coexistència entre l’escola de titularitat pública i la concertada amb fons 

públics?

a) Sí.
b) No.
c) Altres
d) Ns/Nc

e) Ns/Nc

c) Altres
d) Ns/Nc

Creus que la reforma horària ha de comportar la compactació de la jornada laboral o els horaris 

laborals ja són els adequats per al nostre estil de vida?

a) Cal compactar la jornada laboral.
b) Els horaris laborals actuals són els adequats
c) Altres

S'hauria d'apujar el salari mínim?
a) Sí.
b) No.

d) Ns/Nc

S'haurien de limitar els mandats dels càrrecs electes?
a) Sí, a una legislatura
b) Sí, a dues legislatures

Creus que els polítics haurien de fer públic un balanç de la seva gestió quan acabin el seu mandat?
a) Sí.
b) No.
c) Altres
d) Ns/Nc

c) No hi ha d'haver limitació de mandat.
d) Altres
e) Ns/Nc
En cas afirmatiu, a quins càrrecs electes s'han de limitar el mandat? Possible multiresposta

Existeix un gran consens al voltant de limitar els mandats a tots els càrrecs electes (presidència 

Generalitat, diputats i diputades, alcaldes i regidors).

Creus que la religió ha de tenir alguna influència en la política?
a) Sí.
b) No.
c) Altres
d) Ns/Nc

b) No.
c) Altres
d) Ns/Nc

Creus que les parelles amb independència de la seva orientació sexual han de poder adoptar fills en 

les mateixes condicions?

a) Sí.



86,7 88,2 -1,52
5,1 6,1 -1,01
2,7 3,2 -0,48
5,6 2,6 3,01

c) Altres
d) Ns/Nc

Què penses sobre la prostitució?
a) Crec que la prostitució s'hauria de regular legalment.
b) Crec que la prostitució s'hauria de prohibir.
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BASES ORGANITZATIVES
Anàlisi dels resultats de la comarca del Baix Llobregat

Càrrecs institucionals. Actualment a Convergència Democràtica de Catalunya escull els seus 

responsables institucionals a través de ternes on qui ho desitja pot presentar-s’hi. La direcció nacional 

ordena les llistes i finalment el Consell Nacional les ratifica. Creus que aquest sistema s'ha de canviar?

a) Sí.

b) No, excepte en responsabliitats executives de Govern.

c) No, mai.
d) En determinats casos. Quins?
e) Altres

b) No.
c) Ns/Nc
Com ho faries a partir d'ara?

Aquells enquestats que pensen que cal canviar el sistema d'elecció de responsables institucionals 

proposen com a alternatives les primàries o fer processos d'elecció més oberts que els actuals.

a) La meritocràcia, el compromís i la dedicació de la persona.
b) La seva rellevància política i social.
c) Altres
d) Ns/Nc

Per a formar part d’una llista electoral, quins creus que han de ser els criteris que han de prioritzar la 

confecció de la mateixa.

b) Sí, només si es fan públiques.

c) No, mai.
d) Ns/Nc

a) Sí, tant si es fan públiques com si són anònimes.
b) Sí, només si es fan públiques.

c) No, mai.
d) Ns/Nc

Finançament dels partits. Creus que els partits han de poder rebre donacions d'empreses?
a) Sí, tant si es fan públiques com si són anònimes.

Finançament dels partits. Els partits com s’han de finançar?
a) Amb finançament només públic.
b) Amb finançament només privat.

c) Amb finançament públic i privat.
d) Ns/Nc

Finançament dels partits. Creus que els partits han de poder rebre donacions de particulars?

f) Ns/Nc

La persona que ostenti la màxima responsabilitat de la nova organització ha de ser la persona que es 

presenti com a candidata a la presidència a la Generalitat de Catalunya?

a) Sí.
b) No.
c) En cas que coincideixi, hauria de deixar el seu càrrec dins la nova organització

d) Ns/Nc

La nova organització ha d'assumir el principi de separació de càrrecs de partit i d’institucions?
a) Sí, sempre.


