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Continua, i segueix incrementant, el pessimisme dav ant la crisi econòmica

FITXA TÈCNICA

Tècnica d’ investigació : Entrevista telefònica assistida per ordinador. Àmbit geogràfic : Catalunya. Univers : Població de 16 i més anys residents a llars amb telèfon i que porten 

més d’un any vivint a Catalunya. Dimensió de la mostra : 1.600 entrevistes. Tipus de mostreig : Afixació no proporcional estratificada segons els següents àmbits geogràfics: 

Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per dimensió de municipi dins de cada àmbit, amb selecció

aleatòria de les llars i per quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a entrevistar. Per l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord al pes 
real de cadascun dels àmbits territorials. Error de la mostra :  L’error mostral és de ± 2,54% per al total d’entrevistes, calculat amb un nivell de confiança del 95,5% si p=q=0,5. 

Treball de camp : S’ha realitzat entre el 24 i el 28 d’octubre de 2011.

La seva situació econòmica personal en els últims 
tres mesos ha millorat, està igual o ha empitjorat?

Creu que el pitjor moment de la crisi econòmica ja ha 
passat?

Quin grau de confiança té que d’aquí a un any la 
situació econòmica al nostre país hagi millorat?

Més del 80%  d’entrevistats creu que el 
pitjor moment de la crisi encara no ha 
passat , per un 12,5% que opina que sí
ho ha fet. Respecte a anteriors consultes 
es manté la tendència a créixer dels 
pessimistes . 

Prop del 80% dels catalans té poca o 
cap confiança que la situació eco-
nòmica hagi millorat d’aquí un any, 
mentre que a l’entorn del 20% hi confia 
molt o bastant. El nivell de confiança 
és el més baix de la sèrie.

Més del 40% dels entrevistats diu que
ha empitjorat la seva situació
econòmica en els últims tres mesos.
Es constata una lleugera tendència a 
l’alça dels que han empitjorat la seva 
situació.
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