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CAA001_ 

Fa un temps, li vam enviar una carta de invitació, que també incloïa una declaració de protecció 
de dades. Ha rebut la declaració?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAA002_ 

En aquest cas, li faré un resum dels punts més importants d’aquesta declaració. Així mateix, 
estaré encantat/da respondre qualsevol pregunta que pugui tenir ara sobre la protecció de les 
seves dades.  
 
El CEMFI  en col·laboració amb SHARE-ERIC són els responsables de la implementació de 
l’enquesta. A nosaltres, KANTAR, se’ns ha encarregat realitzar les entrevistes.  
 
L’objectiu de l’estudi és proporcionar als científics dades sobre salut, estatus socioeconòmic i 
xarxes socials i familiars per abordar les seves preguntes de recerca en relació amb el procés 
d’envelliment de la població.  
 
La seva participació en aquesta entrevista és voluntària i la informació es manté confidencial. No 
enregistrarem la conversa. Durant l’entrevista, introduiré les seves respostes en un ordinador. 
Aquestes s’emmagatzemaran juntament amb un número de codi, és a dir, les seves dades de 
contacte i el seu nom s’emmagatzemen estrictament de manera separada de la informació que 
ens ha proporcionat durant l’entrevista. Les seves dades de contacte i els seus noms es guarden 
fins al final de l’última onada de l’estudi SHARE. Després de la recollida de les entrevistes 
individuals, les dades seran recopilades i més endavant s’utilitzaran només amb finalitats de 
recerca en diferents anàlisis, sense que cap investigador individual pugui conèixer la seva 
identitat. Els resultats de les anàlisis només es presentaran de forma anònima.  
 
Si hi ha alguna pregunta a la qual no vulgui respondre, només m’ho ha de dir i passaré a la 
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següent pregunta. La no participació no comporta cap desavantatge per a vostè. També pot retirar 
el seu consentiment en qualsevol moment amb efectes per al futur. A més, vostè té diversos drets 
de protecció de dades. Tot seguit l'informaré amb més detall sobre com pot obtenir més 
informació sobre els seus drets.  
 
Està d’acord en participar en aquest estudi?  
 
ENTREVISTADOR: Respongui totes les preguntes del/de la participant.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí, el/la participant accepta participar. 

2. No, el/la participant rebutja participar. No es pot fer l’entrevista. 
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CAA003_ 

Gràcies. Si vol més informació, vostè pot contactar amb nosaltres al telèfon 900 101 409. A més, 
li podem enviar de nou la declaració de protecció de dades. Vol que li tornem a enviar?  
 
ENTREVISTADOR: Doni temps suficient al/a la participant per prendre nota del número de 
telèfon.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí, el/la participant vol que li enviem novament la declaració de protecció de dades 

2. No, el/la participant ha rebut informació suficient 

 
Page 4 

CAA004_ 

Si té preguntes sobre la declaració de protecció de dades, estaré encantat/da de respondre-les. 
Permeti’m destacar que la seva participació en aquesta entrevista és voluntària i que la 
informació es manté confidencial en tot moment. No enregistrem la conversa. En comptes d'això, 
durant l’entrevista introduiré les seves respostes en un ordinador. Les seves respostes 
s’utilitzaran només amb finalitats de recerca en diferents anàlisis, sense que cap investigador 
individual conegui la seva identitat. Si li faig alguna pregunta a la qual no vol respondre, m’ho 
digui i passaré a la següent pregunta.  
 
Està d’acord en participar en aquest estudi?  
 
ENTREVISTADOR: Respongui totes les preguntes del participant. 
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. S’ha proporcionat la declaració de protecció de dades; el/la participant accepta participar. 

2. S’ha proporcionat la declaració de protecció de dades; el/la participant rebutja participar. No 
es pot fer l’entrevista. 

 
Page 5 

CAA005_ 

ENTREVISTADOR: Està segur que l’enquestat ha rebutjat participar?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí, el participant ha rebutjat. Finalitza l’entrevista. 

2. No, el participant accepta. Continua l’entrevista. 
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CADN042_ 

ENTREVISTADOR: Anoti el sexe del participant (pregunti-ho si no està segur).  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Home 

2. Dona 
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CADN002_ 

A quin mes va néixer?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

A quin any va néixer?  
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Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Ara està vostè en el seu domcili habitual o s’ha mudat temporalment a un altre lloc a causa del 
coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Domicili habitual 

2. Ara viu de forma temporal en un altre lloc 
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CAA010_ 

Ara tinc un conjunt de preguntes sobre com l'ha afectat la pandèmia del coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, diria que la seva salut era excel·lent, molt 
bona, bona, regular o dolenta?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Excel·lent 

2. Molt bona 

3. Bona 

4. Regular 

5. Dolenta 
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CAH002_ 

Si compara la seva salut amb la que tenia abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, 
podria dir que la seva salut ha millorat, empitjorat o s’ha mantingut igual?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Millorat 

2. Empitjorat 

3. Igual 
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CAH003_ 

Des que el/la vam entrevistar per última vegada, li han diagnosticat alguna malaltia important?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH004_ 

Té alguna de les malalties o condicions de salut següents? Si us plau, respongui sí o no:  
 
ENTREVISTADOR: Amb això volem dir que un metge li ha dit que vostè té aquesta malaltia, i 
que o bé està essent tractat o bé el molesta aquesta malaltia.  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Fractura de cadera? 
CAH004_2 Diabetis o sucre elevat en sang? 
CAH004_3 Tensió arterial alta o hipertensió? 
CAH004_4 Atac de cor, inclosos l'infart de miocardi o la trombosi coronària, o algun altre 
problema de cor, incloent la insuficiència cardíaca congestiva? 
CAH004_5 Malaltia pulmonar crònica, com bronquitis crònica o emfisema? 
CAH004_6 Càncer o tumor maligne, incloent leucèmia o limfoma, però excloent càncers de pell 
d'importància menor? 
CAH004_7 Una altra malaltia o problema de salut 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 
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-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAPH089_ 

Durant els últims sis mesos com a mínim, ha tingut algun dels següents problemes de salut?  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Caiguda/es 
CAPH089_2 Por de caure 
CAPH089_3 Vertigen, desmais o pèrdues de coneixement 
CAPH089_4 Fatiga 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAH006_ 

Pren de forma regular medicaments amb recepta mèdica?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH007_ 

Pren algun dels medicaments següents? Si us plau, respongui sí o no: Medicaments per...  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Colesterol? 
CAH007_2 Hipertensió? 
CAH007_3 Malalties coronàries o cerebro-vasculars? 
CAH007_4 Altres malalties cardíaques? 
CAH007_5 Diabetis? 
CAH007_6 Bronquitis crònica? 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAH010_ 

Des de l’esclat de la pandèmia per coronavirus, ha sortit alguna vegada de casa seva?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH011_ 

Des del brot del coronavirus, amb quina freqüència ha fet les activitats següents, en comparació 
amb abans del brot? No les he fet més, menys sovint, aproximadament igual o més sovint?  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada activitat i marqui l'opció adequada.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Anar a comprar? 
CAH011_2 Sortir a passejar? 
CAH011_3 Reunir-se amb més de 5 persones de fora de la seva llar? 
CAH011_4 Visitar altres membres de la família? 
Categories: 
1.  Mai més 
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2.  Menys sovint 

3.  Igual 

4.  Més sovint 

5.  No aplicable 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAH012_ 

Amb quina freqüència portava una mascareta facial quan sortia fora de casa a un espai públic? 
Sempre, sovint, de vegades, o mai?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sempre 

2. Sovint 

3. De vegades 

4. Mai 
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CAH013_ 

Amb quina freqüència mantenia una distancia amb les altres persones quan sortia fora de casa a 
un espai públic? Sempre, sovint, de vegades, o mai?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sempre 

2. Sovint 

3. De vegades 

4. Mai 
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CAH014_ 

Es rentava les mans amb més freqüència de l’habitual?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH015_ 

Utilitzava gel desinfectant o sabons per a les mans amb més freqüència de l’habitual?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH016_ 

Parava una atenció especial a tapar-se quan estossegava o estornudava?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH017_ 

Va prendre algun medicament per prevenir el coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH020_ 

En el darrer mes, s’ha sentit nerviós, angoixat o inquiet?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAH021_ 

Ho ha estat més, menys o igual que abans del brot del coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Encara més 

2. Menys 

3. Igual 
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CAMH002_ 

En el darrer mes, s’ha sentit trist o deprimit?  
 
ENTREVISTADOR: Si el participant demana aclariments, digui "per trist o deprimit, ens referim 
a un estat d’ànim baix, amb manca d’interès per les coses".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAMH802_ 

Ha estat més, menys o igual que abans de l’esclat del brot de coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Encara més 

2. Menys 
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3. Igual 
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CAMH007_ 

Ha tingut problemes per dormir últimament?  
 
ENTREVISTADOR: NO LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Problemes per dormir o canvis en el patró de son 

2. Sense problemes per dormir 
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CAMH807_ 

Ha estat més, menys o igual que abans de l’esclat del brot de coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Encara més 

2. Menys 

3. Igual 
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CAMH037_ 

Amb quina freqüència se sent sol/a?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sovint 

2. Algunes vegades 

3. Gairebé mai o mai 
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CAMH837_ 
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Ha estat més, menys o igual que abans de l’esclat del brot de coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Encara més 

2. Menys 

3. Igual 
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CAC001_ 

Ara li voldria preguntar si vostè, algú de la seva família o algú entre els seus veïns i amics s’han 
vist afectats per la malaltia del coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

Des de l’esclat del coronavirus, vostè o algú proper ha experimentat símptomes que podria 
atribuir a la malaltia de Covid, com per exemple tos, febre o dificultat per respirar?  
 
ENTERVISTADOR: El participant pot pensar en persones que viuen a prop o que li són 
properes en un sentit emocional, com ara membres de la familia.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAC003 

Qui va ser? Si us plau, digui’m quina relació tenia amb vostè.  
 
ENTREVISTADOR: Marqui tot el que correspongui i introdueixi el nombre de persones a la 
casella de selecció de la dreta.  
ENTREVISTADOR: PREGUNTI: 'Algú més?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
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1.  Enquestat 

2.  Cònjuge o parella 

3.  Els pares 

4.  Fill 

5.  Un altre membre de la llar 

6.  Un altre familiar fora de la llar 

7.  Veí, amic o company 

8.  Cuidador 

97. Altres 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 
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Li han fet a vostè o a algú proper a vostè el test per al coronavirus i el resultat ha estat positiu, és 
a dir, que la persona tenia la malaltia de Covid?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAC005 

Qui va resultar positiu? Si us plau, digui’m quina relació tenia amb vostè.  
 
IWER: Marqui tot el que correspongui i introdueixi el nombre de persones a la casella de 
selecció de la dreta.  
ENTREVISTADOR: PREGUNTI: 'Algú més?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Enquestat 

2.  Cònjuge o parella 

3.  Els pares 

4.  Fill 

5.  Un altre membre de la llar 

6.  Un altre familiar fora de la llar 

7.  Veí, amic o company 

8.  Cuidador 

97. Altres 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Li han fet a vostè o a algú proper a vostè el test per al coronavirus i el resultat va ser negatiu, és a 
dir, que la persona no tenia la malaltia o se n'havia recuperat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAC008 

Qui va resultar negatiu? Si us plau, digui’m quina relació tenia amb vostè.  
 
ENTREVISTADOR: Marqui tot el que correspongui i introdueixi el nombre de persones a la 
casella de selecció de la dreta.  
ENTREVISTADOR: PREGUNTI: 'Algú més?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Enquestat 

2.  Cònjuge o parella 

3.  Els pares 

4.  Fill 

5.  Un altre membre de la llar 
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6.  Un altre familiar fora de la llar 

7.  Veí, amic o company 

8.  Cuidador 

97. Altres 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Ha estat vostè o algú proper a vostè hospitalitzat a causa d’una infecció per coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAC011 

Qui va ser hospitalitzat? Si us plau, digui’m quina relació tenia amb vostè.  
 
ENTREVISTADOR: Marqui tot el que correspongui i introdueixi el nombre de persones a la 
casella de selecció de la dreta.  
ENTREVISTADOR: PREGUNTI: 'Algú més?'  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Enquestat 

2.  Cònjuge o parella 

3.  Els pares 

4.  Fill 

5.  Un altre membre de la llar 

6.  Un altre familiar fora de la llar 

7.  Veí, amic o company 

8.  Cuidador 

97. Altres 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 
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CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Alguna persona propera a vostè ha mort a causa d’una infecció per coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAC014 

Em sap molt de greu. Em podria dir qui va ser?  
 
ENTREVISTADOR: Marqui tot el que correspongui i introdueixi el nombre de persones a la 
casella de selecció de la dreta.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Cònjuge o parella 

3.  Pare o mare 

4.  Fill 

5.  Un altre membre de la llar 

6.  Un altre familiar fora de la llar 

7.  Un veí, un amic o company de feina 

8.  Un cuidador 

97. Una altra persona 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 
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CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Ara tinc algunes preguntes sobre les seves visites al metge i el sistema sanitari des de l’esclat del 
coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha renunciat a algun tractament mèdic perquè tenia por 
d’infectar-se pel coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ006_ 

A quin tipus de tractament va reununciar? Si us plau, respongui sí o no. Vostè va renunciar a...  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Un control amb el seu metge de capçalera? 
CAQ006_2 Un control amb un metge especialista, incloent el dentista? 
CAQ006_3 Un tractament mèdic, incloent una intervenció quirurgica? 
CAQ006_4 Fisioteràpia, psicoteràpia, rehabilitació? 
CAQ006_97 Algun altre tipus de tractament mèdic? 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 

 
Page 48 

CAQ010_ 

Tenia prevista una cita mèdica, que el metge o el centre sanitari va decidir ajornar a causa del 
coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ011_ 

Quin tipus de tractament mèdic va haver de ser posposat? Si us plau, respongui sí o no:  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Un control amb el seu metge de capçalera? 
CAQ011_2 Un control amb un metge especialista, incloent el dentista? 
CAQ011_3 Un tractament mèdic, incloent una intervenció quirurgica? 
CAQ011_4 Fisioteràpia, psicoteràpia, rehabilitació? 
CAQ011_97 Algun altre tipus de tractament mèdic? 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAQ015_ 

Ha demanat cita per a un tractament mèdic des de l’esclat del coronavirus i no n’hi han donat 
cap?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ016_ 

Quin tipus de tractament mèdic li han denegat? SI us plau, respongui sí o no. Li han denegat...  
 
ENTREVISTADOR: LLEGEIXI EN VEU ALTA.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Un control amb el seu metge de capçalera? 
CAQ016_2 Un control amb un metge especialista, incloent el dentista? 
CAQ016_3 Un tractament mèdic, incloent una intervenció quirurgica? 
CAQ016_4 Fisioteràpia, psicoteràpia, rehabilitació? 
CAQ016_97 Algun altre tipus de tractament mèdic? 
Categories: 
1.  Sí 
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5.  No 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAQ025_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha estat vostè tractat/da en un hospital?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ027_ 

Com de satisfet/a va estar amb el tracte que va rebre? Molt satisfet/a, una mica satisfet/a, una 
mica insatisfet/a o molt insatisfet/a?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Molt satisfet/a 

2. Una mica satisfet/a 

3. Una mica insatisfet/a 

4. Molt insatisfet/a 
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CAQ028 

Per què va estar insatisfet/a?  
 
ENTREVISTADOR: Deixi que el participant mencioni totes les raons i marqui totes les que 
correspongui.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Molt temps d’espera 

2.  Massificat 
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3.  El metge i les infermeres no van tenir temps per a mi 

4.  Escassetat d’equips i subministraments 

5.  Mesures de seguretat insuficients contra infeccions 

97. Altres 
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CAQ020_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha anat al consultori d’un metge o a un centre mèdic diferent 
d’un hospital?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ021_ 

Va estar això relacionat amb el coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAQ022_ 

Com de satisfet/a va estar amb el tracte que va rebre? Molt satisfet/a, una mica satisfet/a, una 
mica insatisfet/a o molt insatisfet/a?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Molt satisfet/a 

2. Una mica satisfet/a 

3. Una mica insatisfet/a 

4. Molt insatisfet/a 
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Page 58 

CAQ023 

Per què va estar insatisfet/a?  
 
ENTREVISTADOR: Deixi que el participant mencioni totes les raons i marqui totes les que 
correspongui.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Molt temps d’espera 

2.  Massificat 

3.  El metge i les infermeres no van tenir temps per a mi 

4.  Escassetat d’equips i subministraments 

5.  Mesures de seguretat insuficients contra infeccions 

97. Altres 

 
Page 59 

CAW001_ 

Ara li preguntaré sobre les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus, primer amb 
relació a la seva situació laboral.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

En el moment en què va esclatar el brot de coronavirus, era treballador per compte aliè o propi, 
incloent treball per a l'empresa familiar?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAW002_ 
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A causa de la crisi de coronavirus, ha quedat vostè a l'atur, ha estat acomiadat/da (encara que 
sigui temporalment) o ha hagut de tancar el seu negoci?  
 
ENTREVISTADOR: El tancament del negoci pot ser tant temporal com permanent.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAW003_ 

Quant de temps ha estat a l’atur, acomiadat/da o amb el seu negoci tancat?  
 
ENTREVISTADOR: Número en setmanes.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

Des de l’esclat del coronavirus, algunes persones treballaven a casa, algunes al seu lloc de treball 
habitual fora de casa seva, algunes totes dues. Com descriuria la seva situació?  
 
ENTREVISTADOR: Si el participant ha quedat a l'atur, l'han acomiadat o ha hagut de tancar el 
seu negoci des de l'esclat del coronavirus, el participant hauria de pensar en el temps en el qual 
ha treballat durant la crisi. Cap de les anteriors vol dir que no ha treballat gens, ni a casa ni al 
lloc de treball habitual.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Va treballar només a casa 

2. Va treballar al lloc de treball habitual 

3. Va treballar des de casa i al lloc de treball habitual 

4. Cap de les anteriors 
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CAW012_ 
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Ha après noves habilitats informàtiques?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 

9. Treballa sense ordinador 
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CAW013_ 

Va ser adequada la seva connexió a internet? Si us plau, respongui sí o no:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 

9. Treballa sense internet 
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CAW016_ 

Ha rebut alguna protecció com ara mascaretes, guants, pantalles de protecció o líquid de 
desinfecció al lloc de treball?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAW017_ 

Com de segur/a es va sentir vostè al seu lloc de treball? Era molt segur/a, una mica segur/a, una 
mica insegur/a o molt insegur/a?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Molt segur/a 
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2. Una mica segur/a 

3. Una mica insegur/a 

4. Molt insegur/a 
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CAW020_ 

Quantes hores setmanals treballava normalment abans de l’esclat de coronavirus? Si us plau, 
inclogui les hores extres.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Ha reduït la seva jornada laboral des de l’esclat del coronavirus?  
 
ENTREVISTADOR: Si el participant ha quedat a l'atur, l'han acomiadat o ha hagut de tancar el 
seu negoci, codifiqui 'Sí'.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAW022_ 

Quin va ser el nombre d’hores més baix en una setmana?  
 
ENTREVISTADOR: Si el participant ha quedat a l'atur, l'han acomiadat o ha hagut de tancar el 
seu negoci, introdueixi 0 hores.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Quan va ser?  
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Answer type: Integer 

CAW023_2 

En quina setmana del mes va ser?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Ha incrementat la seva jornada laboral des de l’esclat del coronavirus? Si us plau, inclogui les 
hores extres.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAW025_ 

Quin va ser el nombre d’hores més alt en una setmana?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Quan va ser?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

En quina setmana del mes va ser?  
  
Answer type: Integer 
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Page 75 

CAE001_ 

ENTREVISTADOR: Està enquestant el primer participant en aquest domicili?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAE002_ 

Ara voldria demanar-li que compari la situació financera de la seva llar abans i després de 
l’esclat del coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Quins eren els ingressos mensuals generals, després d’impostos i contribucions, que tenia tota la 
seva llar un mes típic abans que esclatés el coronavirus?  
 
ENTREVISTADOR: Anoti la quantitat en Euros (€).  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Vostè o algun altre membre de la seva llar han rebut un suport econòmic adicional degut 
a l’esclat del coronavirus per part la seva empresa, el govern, familiars, amics i/o altres persones?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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Page 79 

CAE004 

Qui li ha donat aquest suport econòmic?   
 
ENTREVISTADOR: Marqui totes les que correspongui.  
ENTREVISTADOR: PREGUNTI: "Algú més?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Empresa 

2.  Govern 

3.  Familiars 

4.  Amics 

97. Altres 
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CAE005_ 

Quin va ser l’ingrès mensual global més baix, després d’impostos i contribucions, que va tenir la 
seva llar en conjunt, inclòs qualsevol suport financer que hagi pogut rebre des de l’esclat del 
coronavirus?  
 
ENTREVISTADOR: Anoti la quantitat en Euros (€).  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Pensant en els ingressos mensuals totals de la seva llar des de l’esclat del coronavirus, podria dir 
que la seva llar és capaç d’arribar a final de mes amb molta dificultat, amb alguna dificultat, amb 
certa facilitat o amb facilitat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Amb molta dificultat 

2. Amb alguna dificultat 

3. Amb certa facilitat 

4. Amb facilitat 
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Page 82 

CAE011_ 

Des de l'esclat del coronavirus, ha necessitat ajornar pagaments periòdics com ara lloguers, 
hipoteques i préstecs i/o factures de serveis bàsics?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAE012_ 

Des de l'esclat del coronavirus, ha necessitat recórrer als seus estalvis per cobrir les despeses 
necessàries del dia a dia?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS001_ 

Ara m’agradaria parlar del tipus i freqüència dels contactes que té amb la família i els amics de 
fora de casa.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

Des de l’esclat del coronavirus, amb quina freqüència ha tingut contacte personal, és a dir, cara a 
cara, amb les següents persones de fora de casa? Era diàriament, diverses vegades a la setmana, 
aproximadament una vegada a la setmana, menys sovint o mai?  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada relació i marqui la resposta apropiada.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Fills: 
CAS003_2 Pares: 
CAS003_3 Altres familiars: 
CAS003_4 Altres persones com veïns, amics o companys de feina: 
Categories: 
1.  Diàriament 

2.  Diverses vegades a la setmana 

3.  Un cop a la setmana aproximadament 

4.  Menys sovint 

5.  Mai 

99. No aplicable 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAS004_ 

Des de l’esclat del coronavirus, amb quina freqüència ha tingut contacte per telèfon, correu 
electrònic o altres mitjans electrònics amb les següents persones de fora de casa? (Era 
diàriament, diverses vegades a la setmana, aproximadament una vegada a la setmana, menys 
sovint o mai?)  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada relació i marqui la resposta apropiada.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Fills: 
CAS004_2 Pares: 
CAS004_3 Altres familiars: 
CAS004_4 Altres persones com veïns, amics o companys de feina: 
Categories: 
1.  Diàriament 

2.  Diverses vegades a la setmana 

3.  Un cop a la setmana aproximadament 

4.  Menys sovint 

5.  Mai 

99. No aplicable 
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-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAS010_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha ajudat altres persones de fora de casa a obtenir necessitats 
com per exemple aliments, medicaments o reparacions domèstiques d’emergència?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS011_ 

En comparació amb abans que esclatés el coronavirus, amb quina freqüència ha ajudat a les 
persones de fora de casa a obtenir necessitats: menys sovint, aproximadament, o més sovint?  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada relació i marqui la resposta apropiada.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Fills: 
CAS011_2 Pares: 
CAS011_3 Altres familiars: 
CAS011_4 Altres persones com veïns, amics o companys de feina: 
Categories: 
1.  Menys sovint 

2.  Igual 

3.  Més sovint 

99. No aplicable 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAS012_ 
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Des de l'esclat del coronavirus, ha proporcionat atenció personal a altres persones de fora de la 
seva llar?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS013_ 

Amb quina freqüència ha proporcionat atenció personal a les següents persones de fora de casa 
respecte a abans de l’esclat del coronavirus: menys sovint, aproximadament igual o més sovint?  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada relació i marqui la resposta apropiada.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Fills: 
CAS013_2 Pares: 
CAS013_3 Altres familiars: 
CAS013_4 Altres persones com veïns, amics o companys de feina: 
Categories: 
1.  Menys sovint 

2.  Igual 

3.  Més sovint 

99. No aplicable 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAS015_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha fet vostè alguna activitat de voluntariat?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS016_ 

Va ser menys sovint, igual o més sovint que el voluntariat que fèieu abans de l’esclat del 
coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Menys sovint 

2. Igual 

3. Més sovint 
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CAS020_ 

Des de l’esclat del coronavirus, l’han ajudat altres persones de fora de la seva llar a obtenir 
necessitats com per exemple aliments, medicaments o reparacions domèstiques d’emergència?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS021_ 

Amb quina freqüència li han proporcionat atenció personal les següents persones de fora de casa 
respecte a abans de l’esclat del coronavirus: menys sovint, aproximadament igual o més sovint?  
 
ENTREVISTADOR: Llegeixi en veu alta cada relació i marqui la resposta apropiada.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Fills: 
CAS021_2 Pares: 
CAS021_3 Altres familiars: 
CAS021_4 Altres persones com veïns, amics o companys de feina: 
Categories: 
1.  Menys sovint 
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2.  Igual 

3.  Més sovint 

99. No aplicable 

-1. No ho sap 

-2. No vol contestar 
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CAS025_ 

Vostè rebia atenció domiciliària a casa seva abans de l’esclat del coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS026_ 

Des de l’esclat del coronavirus, ha tingut més dificultats per obtenir la quantitat d’atenció 
domiciliària que necessita?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sí 

5. No 
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CAS027 

Quines dificultats ha tingut?  
 
ENTREVISTADOR: Deixi que el participant mencioni totes les dificultats i codifiqui en cada 
cas.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Vaig haver de pagar més per obtenir l’ajuda que necessito 

2. La gent que em cuidava no podia venir a casa meva 
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3. Altres dificultats 
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CAS028_ 

Les persones que el/la cuidaven portaven aparells de protecció com ara mascaretes o guants?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Sí 

5.  No 

99. Cap cuidador ha visitat casa meva des del brot. 
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CAF001_ 

Arribem ara al final de l’entrevista. Han sigut preguntes sobre un moment difícil. Però fins i tot 
en moments difícils hi ha coses bones a la vida. Quina va ser la seva experiència més inspiradora 
des de l’esclat del coronavirus, és a dir, alguna cosa que va inspirar esperança o felicitat?  
 
ENTREVISTADOR: NO LLEGEIXI. Deixi que l’enquestat esculli la resposta apropiada.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Anomena alguna cosa de seguida 

2. Dubta per anomenar alguna cosa 

3. No anomena res 
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CAF002_ 

Finalment, què és el més espera fer una vegada que el coronavirus s’acabi?  
 
ENTREVISTADOR: NO LLEGEIXI. Deixi que l’enquestat esculli la resposta apropiada.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Anomena alguna cosa de seguida 

2. Dubta per anomenar alguna cosa 
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3. No anomena res 
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CAF003_ 

Moltes gràcies per la seva amable col·laboració. Cuidi’s!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

ENTREVISTADOR: Si us plau, anoti qualsevol comentari sobre aquesta entrevista que ens 
vulgui fer.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

ENTREVISTADOR: Qui ha respost el qüestionari?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. L’enquestat 

2. L’enquestat i un proxy 

3. Només un proxy 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 



39 
 

   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
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   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
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      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
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   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


