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Abstract 

Escassa literatura s’ha preocupat d’analitzar de forma comparativa 

l’impacte de les escales esquerra dreta sobre la qualitat de les dades però 

també, i de forma més substantiva, sobre els seus resultats. Aquesta 

investigació, utilitzant un experiment portat a terme pel Centre 

d’Estudis d’Opinió que permet comparar les escales d’onze punts 

parcialment etiquetada i la de set punts totalment etiquetada, tracta 

d’aportar llum a aquest camp badívol de coneixement a partir de tres 

anàlisis mai conduïdes fins al dia d’avui: 1) la comparació de les 

mesures de fiabilitat, validesa i  qualitat, 2) l’anàlisi de la validesa 

externa dels seus resultats i 3) la conducció per primer cop d’una anàlisi 

del valor central de forma comparativa entre dues escales diferents.  

Els resultats mostren com l'escala d'onze punts presenta uns nivells de 

qualitat lleugerament superiors, però la inferior validesa externa 

obtinguda i l'impacte observat sobre els resultats, que genera incentius 

a enquestats amb baixos nivells de fiabilitat i consistència ideològica a 

posicionar-se al centre, posen en dubte que es pugui considerar aquesta 

escala com la més adequada. 

Aquest estudi, doncs, trenca amb prèvies assumpcions i obre noves vies 

d’investigació fins ara obviades en la literatura existent.  
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1.   Introducció 
 

Al llarg de les últimes dècades s'ha reflexionat en relació tan al final de les ideologies com de 

la superació dels conceptes d'esquerra i dreta per noves formes ideològiques (Freire i Belcior, 

2011; Heywood, 2003). Si bé és certs que des del naixement d'aquest eix ideològic en el context 

de la Revolució Francesa (Laponce, 1981; Rodon, 2015) el seu significat ha anat mutant i s'ha 

transfigurat, no hi ha evidències empíriques que defensin una decadència de la centralitat 

d'aquest concepte (Dalton, 2006; Freire, 2006; Knutsen, 1997; Van der Eijk et al, 2005), més 

aviat la seva importància com a predictor del comportament electoral ha anat en augment 

(Franklin er al, 1992; Gunther i Montero, 2001; Van der Eijk et al, 2005). 

Els conceptes d'esquerra i dreta, però, són ambigus: els seus significats i el seu contingut 

polític dependran del punt temporal que analitzem i del context social o grupal (Knutsen, 1998; 

Tarchi, 1995) però també, i aquesta és la dimensió menys estudiada, de la forma en que 

mesurem aquest concepte. 

Si dos individus amb característiques distintives entre ells poden interpretar un mateix 

concepte com esquerra o dreta de dues formes totalment diferents (Bauer et al., 2015), la 

divergència d'interpretacions ha de ser necessàriament més gran quan els conceptes es presenten 

de forma diferent (e.g., Centre o “5”). En la recerca social ens trobem davant de dades sobre 

l'autoubicació esquerra-dreta mesurades amb escales diferents entre elles (e.g., deu punts o onze 

parcialment etiquetats, set punts totalment etiquetats); no només estem assumint que els 

resultats són equivalents entre ells (Kroh, 2007), sinó que en el moment d'interpretar o plantejar 

un estudi no disposem de dades suficients per considerar que la qualitat d'una escala és superior 

o, per altra banda, entendre com el disseny d'una escala està impactant en els resultats. És en 

aquest camp badívol de coneixement on aquest estudi pretén desenvolupar la seva pregunta 

d'investigació: quin és l'impacte del disseny de les escales esquerra-dreta sobre els resultats i la 

qualitat d'aquests? 

 

Gràcies a un experiment portat a terme pel Centre d'Estudis d'Opinió en la segona ronda 

de l'Òmnibus de la Generalitat 2016, disposem dels resultats de dues escales diferents que mai 

han sigut comparades, en aquest sentit, pels mateixos individus. Les dues escales en concret 

són la d'onze punts parcialment etiquetada i la de set punts totalment etiquetada. L'interès és 

major quan considerem, per una banda, que l'escala d'onze punts ha incrementat 

considerablement la seva popularitat des del famós estudi de Kroh (2007) que la recomanava 
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com la més fiable i, a més a més, és emprada tant per l'Enquesta Social Europea com per centres 

d'opinió arreu d'Europa (e.g., Gran Bretanya, Suècia, Catalunya); per altra banda, l'escala de set 

punts totalment etiquetada pràcticament no ha sigut estudiada en la literatura a causa del poc ús 

que se'n fa, però les seves característiques particulars (sobretot l'etiquetatge complet) la fan 

altament interessant: els resultats que se'n derivin de comparar ambdues escales poden aportar 

interpretacions fins ara desconegudes que obrin noves portes d'estudi. 

 

Així, la investigació que es presenta a continuació persegueix donar respostes a les 

hipòtesis que l'escala d'onze punts tindrà una major qualitat (1), que aquesta mateixa escala 

incentivarà als individus amb baixa fiabilitat i consistència ideològica a tendir al centre (2) i, 

per aquest mateix motiu, la validesa externa de l'escala de set punts serà més alta (3). Els 

resultats obtinguts, en essència, defensen aquestes hipòtesis: l'escala d'onze punts presenta uns 

nivells de qualitat lleugerament superiors, però l'impacte sobre els resultats i la validesa externa 

posen en dubte que es pugui considerar aquesta escala com la més adequada. 

 

La següent secció exposa el marc teòric emprat amb les principals aportacions 

acadèmiques sobre aquesta temàtica. En la tercera secció, la metodologia emprada per a obtenir 

els resultats és definida. Més endavant, en la quarta secció es presenten i discuteixen els 

resultats. Per acabar, les conclusions mostren com les dades obtingudes obren un nou debat i 

exposen la necessitat d'aprofundir en l'estudi de l'impacte del mètode emprat per mesurar 

l'autoubicació esquerra-dreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’impacte del format de resposta en l’autoubicació esquerra-dreta  

 

 

7 

2.   Marc teòric 

 

La divisió entre esquerra i dreta ha servit, indubtablement, com a instrument per a reduir la 

complexitat del posicionament polític i, a nivell més genèric, com un mecanisme de 

comunicació i coordinació entre actors (Freire i Belchior, 2011;  Fuchs i Klingemann, 1990). 

Així doncs, aquesta dimensionalització aplicada al context polític serveix als individus per 

ubicar-se a ells i als altres en un pla unidimensional (Kroh, 2007); els ciutadans inferiran i 

condicionaran les seves actuacions polítiques sobre la base de quines idees i quines alternatives 

polítiques estiguin més pròximes a la seva autoubicació en el pla esquerra-dreta (Butler i Stokes, 

1969; Conover i Feldman, 1981; Downs, 1957; Inglehart i Klingemann, 1976). A la fi, com bé 

afirma Rodon (2015), l'eix esquerra-dreta s'ha convertit en un “super-issue” que redueix una 

diversitat de temes complexos i conflictes a un mínim comú denominador comparable i 

consistent amb el dels altres (Huber, 1989; Sani i Sartori, 1983). 

La importància d'aquest eix neix des del moment en què entenem que els individus, quan 

opten per posicionar-se políticament a partir del vot o les seves accions, no actuen amb 

informació completa sinó a partir de l'heurística (Downs, 1957); l'autoubicació és, en efecte, 

una de les dreceres cognitives més emprades (Weber i Saris, 2015). És precisament per aquest 

fet pel qual l'eix esquerre-dreta ha suscitat tant d'interès: l'autoubicació dels individus s'empra 

com un extens i reconegut predictor del comportament polític i electoral (Coughlin i Lockhard, 

1998; Potter, 2001), com un marc a partir del qual els partits es diferencien els uns dels altres i 

es comuniquen amb els ciutadans (Weber i Saris, 2015) i com a eina per avaluar, orientar-se i 

decidir les accions polítiques a nivell individual (Fuchs i Klingemann, 1989; Hinch i Munger, 

1994 ; Knight, 1985 ; Popkin, 1994), entre d'altres. 

 

Amb tot, perquè aquest eix compleixi amb les funcions i objectius esmentats, els individus 

han de tenir una concepció mínimament comuna del que signifiquen i impliquen els conceptes 

d'esquerra i dreta (Knutsen, 1998; Weber i Saris, 2015; Zechmeister, 2006). Però, si com Weber 

i Saris (2015) defensen, l'orientació en l'eix esquerra-dreta està condicionada per diferents 

variables- i la importància que se li dona a cada una- assumir que totes les etiquetes tindran el 

mateix significat per a tots els individus no és viable. 

És aquí on la manera de mesurar i capturar la variable d'autoubicació esquerra-dreta es 

demostra fonamental. Per a mesurar aquest concepte, doncs, està en certa forma estandarditzada 

l'empra d'escales unidimensionals (Scholz i Zuell, 2016), per tant, tractant-lo com un concepte 
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per intuïció. Els individus, però, quan se'ls qüestiona sobre el seu posicionament en una escala 

esquerra-dreta, afronten com a mínim la necessitat de comprendre dos termes abstractes tals 

com “esquerra” i “dreta”; conceptes que poden tenir interpretacions i implicacions diverses 

entre individus (Bauer-Kaase, 2001; Freire i Belchior, 2011; Neundorf, 2009; Zechmeister, 

2006). 

Amb tot, si bé es coneix la importància de les dades sobre l'autoubicació esquerra-dreta, 

molt pocs estudis han centrat la seva atenció a determinar com les diferents escales emprades 

afecten la qualitat de les dades i als resultats (Kroh, 2007) o com d'equivalents són unes respecte 

les altres. 

 

Extensa literatura s'ha escrit en relació a la fiabilitat de les escales i l'equivalència entre 

aquestes en general. Per a entendre com les escales poden ser enteses i quins factors impacten 

en la seva fiabilitat, a continuació es presenten part de les investigacions més rellevants que ens 

poden servir per aplicar-les en el context del nostre estudi. 

L'autoubicació esquerra-dreta, com qualsevol variable d'opinió, de preferències o 

actitudinal, no es pot mesurar directament. Per aquest mateix motiu és necessari entendre, en el 

context de les investigacions amb enquestes, la diferència entre l'opinió i la resposta (Weber, 

2011). Així doncs, perquè una escala pugui ser utilitzada de forma confiable i comparable entre 

individus, cal assegurar-nos que la funció de la resposta sigui equivalent entre individus 

diferents (Dijkstra i Zouwen, 1982). La relació entre la resposta - on dic que m'ubico dins la 

mateixa escala - i l'opinió - com realment m'oriento dins de l'eix esquerra-dreta - és el que 

determina la funció de la resposta (Weber, 2011). Expressada en forma de relació lineal quedaria 

així: 

 

                                                                                                                                                  (1) 

 

 

 

 

 

Com Saris (1988) va demostrar, l'assumpció que tots els individus utilitzaran les escales de la 

mateixa forma- i per tant, opinió i resposta podran ser equivalents i comparades- és fal·laç si 

aquestes no estan degudament dissenyades. 

Ja que l'elecció d'un determinat tipus de format de resposta depèn del fet que acceptem que 

Intercepció 

Carga 

Opinió 

Terme d'error 

Resposta 
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aquests mateixos instruments afecten la qualitat de les dades (cf. Presser et al. 2004; Schumann 

i Presser, 1981; Tourangeau et al. 2000:), cal que ens plantegem quins elements poden fer més 

o menys confiables les escales i, des d'un punt de vista més concret, quins problemes o beneficis 

es poden derivar de certes decisions de disseny en el cas de les escales esquerra-dreta. Primer 

observarem els efectes del disseny i més endavant els de les característiques individuals dels 

enquestats. 

 

 

Característiques del format de resposta 

 

Nombre de punts 

 

Un dels elements centrals de la literatura relacionada amb la metodologia d'enquestes és el 

nombre de punts adequat per una escala. En general s'assumeix que un major nombre de punts 

permet expressar més informació i, per tant, augmenta la fiabilitat de les respostes (e.g., Jahoda, 

Deutsch i Cook, 1951). D'altra banda, un nombre massa elevat de punts pot acabar provocant 

un augment de la càrrega cognitiva, reduint així la precisió dels enquestats (Alwin, 1997; 

Krosnick i Fabrigar, 1997). 

Centrant-nos en el cas específic que ens ocupa, Kroh (2007) recomana la utilització de 

l'escala d'onze punts, principalment pel seu nombre de punts i per la inclusió d'un punt mitjà (a 

diferència de l'escala de deu punts). Tot amb tot, cal remarcar que Kroh no té en compte en les 

seves anàlisis l'escala de set punts que utilitza l'òmnibus. 

 

Punts de referència 

 

A causa que els individus han de poder interpretar de la mateixa forma una escala, i així les 

seves respostes puguin ser comparables i equivalents, és necessària que existeixin certs punts 

de referència dins de la mateixa escala (Saris et al., 1988); dos, en concret, són els mínims punts 

necessaris per a limitar la variació (Weber, 2011). No només això, aquests punts de referència 

han de ser clars i no han de generar dubtes (per exemple, “extrema-esquerra” és més confiable 

que “esquerra” ), per evitar variacions entre opinions i respostes dels enquestats (Saris i Roojij, 

1988). 
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Etiquetes verbals 

 

Molta literatura s'ha escrit en relació a la idoneïtat o no d'etiquetar parcialment o totalment les 

escales.  Les escales de resposta basades en números poden resultar ambigües tot i comptar amb 

punts de referència (Alwin i Krosnick, 1991), però certament tampoc es pot afirmar que un 

etiquetatge complet acabi amb els problemes de falta de fiabilitat. Certs autors, però, defensen 

la hipòtesi que un etiquetatge complet pot reduir la tendència a respondre aleatòriament 

qualsevol valor de l'escala, augmentant així la seva fiabilitat (Alwin i Krosnick, 1991; Bendig, 

1953; Finn, 1972; Krosnick, 1991; Madden i Bourdon, 1964; Peters i McCormick, 1966; Weng, 

2004; Zaller, 1988); fet en essència relacionat a una major facilitat dels enquestats per a 

interpretar el significat de la seva resposta (Lazovik i Gibson, 1984; Rohrmann, 2003; Wildt i 

Mazis, 1978). Anàlisis  com els d'Alwin i Krosnick (1991) o Bradlow i Fitzsimons (2001) 

mostren resultats sòlids en aquest sentit. El debat, però, segueix obert: Andrews (1984) va 

presentar dades que implicaven una direcció contraria, defensant que la fiabilitat de les escales 

era inferior quan aquestes estaven totalment etiquetades; en la mateixa direcció i més 

recentment, Wijters, Cabooter i Schillewaert (2010), estudiant escales del tipus Likert, van 

mostrar resultats concordants amb l'exposat per Andrews. Tot amb tot, no es tracta només de la 

decisió d'etiquetar completament o no, sinó també que aquestes etiquetes siguin equidistants 

entre elles-  objectiu més fàcil d'acomplir en escales de set punts que no d'onze- i que  puguin 

ser interpretades de la mateixa forma per tots els enquestats (Darbyshire i McDonald, 2004).  

Així doncs, tot sembla indicar que la decisió de l'etiquetatge afecta tant a l'equivalència com a 

la qualitat de les escales (Weber, 2011). 

 

Punts mitjans 

 

Normalment en escales bipolars com l'esquerra-dreta sorgeix la necessitat d'incloure un punt 

mitjà ( “ni a favor ni en contra” o, en el nostre cas, “5” o “centre”); un gran debat existeix en la 

literatura des de fa anys sobre la idoneïtat o no d'incloure dit element (e.g.; Converse i Presser, 

1986; Garland, 1991; Moser i Kalton, 1972; O'Muircheartaigh et al., 2000).  Aquest camp de la 

literatura es preocupa, en essència, per entendre si la utilització dels punts mitjans pot acabar 

comportant que aquells que no tenen les seves actituds clares responguin sense posicionar-se ni 

reflexionar (Converse i Presser, 1986),  impossibilitant discernir, en el nostre cas, entre “no ho 

sé” i “centre”; o per altra banda, permet recollir un major espectre ideològic que si no quedaria 

amagat (Kroh, 2007; Inglehart i Klingemann, 1976;  Parducci, 1965; Schuman i Presser, 1981). 
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Diversos autors han defensat que la no-resposta augmenta en aquells casos en què un punt mitjà 

no es presenta; en concret, aquells que utilitzen més aquestes posicions són els enquestats amb 

nivells baixos de sofisticació política (Deutsch et al., 1976; Van der Eijk i Niemöller, 1984). 

Així doncs, aquesta idea ens faria pensar que un perfil determinat d'individus tendeixen a 

presentar una tendència cap al satisficing (Simon, 1977), evitant que comprenguem amb 

fiabilitat el sentit de les respostes del “centre” i generant un efecte inflacionari cap a aquesta 

opció política. En aquesta direcció Sturgis, Roberts i Smith (2010) van conduir un experiment, 

els resultats del qual mostren que la majoria de respostes al punt mitjà eren, en realitat, “no ho 

sé” camuflats. Centrats en l'escala d'esquerra-dreta, Scholz i Zuell (2016) van mostrar com 

aquells enquestats que no sabien definir-se ideològicament en una pregunta oberta, tenien una 

altra probabilitat d'acabar posicionant-se en el punt mitjà en una escala d'onze punts amb els 

extrems etiquetats; en la mateixa direcció, Knutsen (1998) en el seu ja famós estudi, mostrà 

l'existència d'evidències en relació a les limitacions cognitives- baixa educació- dels individus 

que tendien al centre. 

Per altra banda, existeix la possibilitat que en permetre un punt mitjà, aquells electors amb 

tendències independents o centristes no es vegin forçat a elegir falsament un cantó (esquerra o 

dreta), augmentant així la fiabilitat de l'escala (Kroh, 2007). Com senyala Saris (1988), un punt 

mijà també és més que recomanable en escales de més de 7 punts, ja que serveix d'ancoratge i, 

conseqüentment, acaba comportant un augment de la qualitat de les dades. Sembla, doncs, que 

els punts mitjans són necessaris, però que a la vegada s'ha de controlar fins a quin punt els seus 

valors amaguen respostes no confiables. 

 

Entendre el valor central, doncs, és de vital importància. Com bé remarca Rodon (2015), 

la major part dels estudis tracten l'eix esquerra-dreta com quelcom dicotòmic, parant poca o 

nul·la atenció al significat i les implicacions del centre. Aquest fet resulta preocupant quan 

entenem que aquesta és, per a la majoria de països europeus, la posició més escollida - en escales 

d'onze punts- pels enquestats (Medina, 2010); tot i així no comprenem per què es produeix 

aquest fenomen. D'aquesta absència de literatura neix la necessitat de considerar quina de les 

principals hipòtesis sobre el centre és més vàlida:  la de la posició genuïna, la de la no-resposta 

camuflada o la de la irrellevància de l'eix (Rodon, 2015). Parlaríem doncs,  d'individus que es 

posicionen al centre perquè genuïnament es consideren moderats (Knutsen, 1998), d'altres per 

a amagar la seva falta d'idea sobre l'eix (Lambert, 1983) o els que ho fan per mostrar la 

irrellevància dels significats d'esquerra i dreta, però des d'una base de coneixement i sofisticació 

política sòlida (Knutsen, 1998). 
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Si bé Rodon (2015) ha avançat satisfactòriament en aquesta direcció, en no comparar els 

resultats entre diverses escales falla en no trencar la falsa dicotomia que afirma que només es 

pot prioritzar o bé una escala amb valor central que contingui individus poc fiables – no-

resposta camuflada o irrellevant- o bé una sense valor central que no capturi l'opinió dels 

centristes genuïns (Beatty et al., 1998). Un centre etiquetat és possible que trenqui amb aquesta 

dicotomia. 

 

Punts mitjans i etiquetes verbals 

 

Si les etiquetes serveixen per a reduir l'ambigüitat dels punts en una escala (Lazovik i Gibson, 

1984; Rohrmann, 2003; Wildt i Mazis, 1978), sembla intuïtiu plantejar que un etiquetat total o 

l'etiquetatge del punt mitjà poden portar a reduir els “no ho sé” i les no-respostes camuflades 

(Sturgis, Roberts i Smith; 2010). Per contra Wijters, Cabooter i Schillewaert (2010) mostren, a 

partir dels resultats obtinguts, que la combinació d'un punt mitjà amb un etiquetatge complet 

no té un efecte sobre el nombre d'enquestats decantant-se pel valor mitjà; indicador que els 

enquestats entenen fàcilment la diferència entre els valors un cop afegit un punt mitjà sense 

importar l'etiquetatge (Marsh i Parudcci, 1978). Val a dir, però, que aquests resultats negatius 

es basen en escales Likert, on un punt mitjà etiquetat o no és més intuïtiu que en una escala 

específica com la d'esquerra-dreta, on el punt mitjà representa una opció política diferenciada 

(Kroh, 2007); no es pot assumir, doncs, que els enquestats entendran de la mateixa forma- per 

tant no impactarà a la fiabilitat dels resultats- el valor “5” en una escala parcialment etiquetada. 

Entendre quines característiques individuals tenen els individus que tendeixen en un centre 

etiquetat i en un de no etiquetat és fonamental per comprendre l'impacte del mètode. 

 

 

Característiques individuals 

 

En els apartats anteriors ens hem estat referint només a efectes del disseny; cal centrar-nos ara 

en les variables individuals que interaccionen amb aquests. Com ja hem dit, per assegurar-nos 

de la fiabilitat de les respostes, els enquestats primer han d'entendre la pregunta i els conceptes 

presentats tant en ella com en l'escala. Diferents perfils individuals poden interpretar la mateixa 

escala de diverses maneres, dificultant la fiabilitat i la possibilitat de comparar dels resultats 

entre escales diferents (Weber, 2011). Aquests perfils es caracteritzen per factors individuals 
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que poden afectar la forma de processar la pregunta, el nivell de coneixement sobre aquesta i la 

tendència en caure en comportaments atzarosos (Alwin i Krosnick, 1991); d'aquestes n'hi han 

al nivell general- aplicables a totes les preguntes-  i de més específiques- directament 

relacionades, com per exemple l'interès per la política-. 

 

Educació 

 

Una de les característiques més tractades en la literatura és l'educació, la qual s'ha demostrat 

relacionada amb comportaments atzarosos a l'hora de respondre a les preguntes. Així doncs, 

aquells individus amb nivells educatius baixos tendiran a contestar en major mesura de forma 

aleatòria, reduint la fiabilitat de la mesura (Alwin i Krosnick, 1991; Converse, 1964; Judd i 

Milburn, 1980; Judd, Krosnick i Milburn, 1981). Relacionat en el cas de l'autoubicació 

esquerra-dreta, en els últims anys diversos autors han senyalat que l'educació és un factor 

determinant que afecta positivament a la consistència ideològica dels enquestats en dites escales 

(Bauer et al., 2015; Freire i Belchior, 2011; Zuell i Scholz, 2011); una baixa educació 

comportarà poca fiabilitat en termes generals i, més concretament, consistència ideològica 

limitada. 

 

Edat 

 

L'edat ha sigut també una variable altament estudiada. Des de fa anys diversos autors han 

considerat que a mesura que augmenta l'edat, disminueix també la fiabilitat dels resultats 

(Andrews i Herzog, 1986; Kogan, 1961; Rodgers i Herzog, 1987). En concret, Alwin i Krosnick 

(1991) van obtenir resultats que confirmaven parcialment aquesta hipòtesi: si bé en termes 

generals no es podia parlar d'un efecte significatiu, la cohort dels 63 als 83 anys sí que mostrava 

una diferència significativa en la fiabilitat. Amb tot, posteriors estudis més moderns com el 

d'Alwin (2007) posen en qüestió la validesa d'aquests resultats: l'impacte de l'edat pot estar 

limitat a certes preguntes no-factuals i, a més a més, la relació entre edat i fiabilitat no ha de ser 

necessàriament lineal. 

Centrats en el cas concret de les escales esquerra-dreta, Freire i Belchior (2011) presenten 

evidències empíriques que relacionen una major edat amb una major consistència ideològica de 

les respostes. Així, amb evidències actualitzades i en el cas que ens ocupa, una major edat podria 

fins i tot augmentar la fiabilitat. 
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Interès per la política 

 

Centrant-nos ara en el tipus específic d'escala que ens ocupa, és important estudiar la variable 

“interès per la política”. Així doncs, diverses recerques han provat l'existència d'una relació 

entre l'interès en la política i el posicionament en l'eix esquerra-dreta, primer, mostrant que a 

major interès menor probabilitat de posicionar-se en el centre (Scholz i Zuell, 2016) i, segon, 

que  aquells individus amb un baix nivell d'interès tendiran a amagar la seva no-resposta 

posicionant-se al centre (Knutsen, 1998; Rodon, 2015). Així també, la sofisticació ha estat 

àmpliament relacionada amb una major consistència ideològica (eg., Choma i Hafer, 2009; 

Converse, 1964; Federico i Schneider, 2007). Per tant, un major interès mitigarà els efectes de 

disseny i ens mostrarà la solidesa de les conviccions dels enquestats (Zuell i Scholz, 2015). 

 

A partir del vist sobre la fiabilitat i la consistència ideològica derivada tant dels efectes de 

disseny com de les característiques individuals podem plantejar certes hipòtesis. Considerant 

els estudis que plantegen que una escala d'onze punts parcialment etiquetats generen major 

fiabilitat: 

 

Hipòtesi 1: La qualitat serà superior per a l'escala d'onze punts parcialment etiquetada 

que per a la de set punts totalment etiquetada. 

 

Amb tot, entenent que el concepte de centre és complex, resulta intuïtiu plantejar que si 

l'etiquetatge és explicit això reduirà l'impacte de les no-respostes camuflades: 

 

Hipòtesi 2: Els enquestats amb nivells de fiabilitat i consistència ideològica més baixos 

tendiran en major mesura al centre en l'escala d'onze punts parcialment etiquetada que 

no pas a la de set punts totalment etiquetada. 

 

Per aquest mateix motiu, si els enquestats amb baixa fiabilitat i consistència ideològica 

tendeixen més a no autoubicar-se en l'escala de set punts: 

 

Hipòtesi 3: L'escala de set punts totalment etiquetada serà externament més vàlida. 
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3.   Metodologia 

 

Les dades amb les quals treballarem en aquest estudi provenen de l'Òmnibus de la Generalitat 

2016-2 (REO 829). Aquesta enquesta, a disposició dels departaments de la Generalitat, serveix 

per mesurar la situació actual i l'impacte de les polítiques públiques1. 

L'enquesta, conduïda a partir del mètode cara a cara, es compon de 1.200 individus amb 

un error mostral del 2,83%, de la població de majors d'edat residents a Catalunya. La durada 

del qüestionari es mou entre la forquilla dels 16 als 30 minuts. Les entrevistes es van portar a 

terme durant el període comprès entre el 2 i el 23 de juny del 20162. 

 

Dos motius porten a utilitzar aquestes dades: primerament, per una qüestió 

sociodemogràfica, ja que mai s'ha conduït un tipus d'estudi d'aquestes característiques en relació 

a la població catalana. Per altra banda, i més important, aquesta enquesta és la primera en l'àmbit 

català en mesurar amb dues escales diferents l'autoubicació esquerra-dreta. No només això, les 

dues escales utilitzades no han sigut comparades encara en el gruix de la literatura existent, fet 

que pot derivar en una aportació significativa en aquest àmbit d'estudi. 

 

Taula 1. Mètode i corresponent contingut de la pregunta 

Mètode Contingut de la pregunta 

M1: Escala d'onze punts amb els 

extrems etiquetats 

P34. Quan es parla de política normalment s'utilitzen 

les expressions esquerra i dreta. Em pot dir on 

s'ubicaria vostè en una escala de 0 a 10 on 0 significa 

extrema esquerra i 10 extrema dreta? 

M2: Escala de set punts 

totalment etiquetada 

C1. Quan es parla de política normalment s'utilitzen 

les expressions esquerra i dreta. Vostè com es 

defineix d'extrema esquerra, esquerra, centre-

esquerra, centre, centre-dreta, dreta o extrema dreta? 

 

Una primera ullada dels resultats ja ens mostra diferències més que remarcables. Com es pot 

veure a la Taula 2, per una banda l'escala de set punts té la meitat dels individus posicionant-se 

al centre (16,8%) que l'escala d'onze punts (34,8%). Per altra banda, veiem com el percentatge 

d'individus responent “No ho sé” és el doble en l'escala de set punts enfront de la d'onze. 

                                                
1http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/295580/ca/ceo-fa-publics-resultats-2-onada-

omnibus-generalitat-catalunya-2016.do 
2http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/loadFile?fileId=24570&fileType=1 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/295580/ca/ceo-fa-publics-resultats-2-onada-omnibus-generalitat-catalunya-2016.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/295580/ca/ceo-fa-publics-resultats-2-onada-omnibus-generalitat-catalunya-2016.do
http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/loadFile?fileId=24570&fileType=1
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Tanmateix, en l'escala d'onze punts el 37,1% s'autoubica en algun dels valors de l'esquerra, 

mentre que aquest número creix fins al 52,6% en l'escala de set punts. 

Com podem veure, resulta obvi que les dues escales mostren resultats clarament diferents: 

en una, la majoria de ciutadans se situen en l'espectre de l'esquerra; en l'altre, el centre és la 

posició que reuneix a una major diversitat d'individus. Ara bé, quina d'aquestes escales està 

capturant millor la realitat? Fins a quin punt són comparables els seus resultats? Quina té una 

major qualitat i com impacten els dissenys de cada una de les dues escales en els resultats? 

 

Taula 2. Comparació entre la distribució de les dos escales 

Escala d'onze 

punts 

Distribució 

percentual 

Percentatge 

acumulat 

 Escala de 

set punts 

Distribució 

percentual 

Percentatge 

acumulat 

0- Extrema 

esquerra 

0% 0% Extrema 

esquerra 

1,8% 1,8% 

1 1,9% 1,8% Esquerra 

 

37% 38,8% 

2 8,2% 9,9% 

3 12,8% 22,7% Centre-

esquerra 

13,8% 52,6% 

4 14,4% 37,1% 

5 34,8% 71,9% Centre 16,8% 69,4% 

6 4,9% 76,8% Centre-

dreta 

3,7% 73,1% 

7 3,7% 80,5% 

8 2,2% 82,7% 
Dreta 

4,8% 77,8% 

9 0,6% 83,3% 

10- Extrema 

dreta 

0,9% 84,2% Extrema 

dreta 

0,1% 77,9% 

No ho sap 5,7% 89,8% No ho sap 11,1% 89% 

No contesta 10,2% 100% No contesta 11% 100% 

Mitjana: 4,46 

Desviació típica: 1,59 

Mitjana: 2,98 

Desviació típica: 1,24 

 

A partir d'aquestes preguntes es plantegen un seguit d'anàlisis per a determinar quina de les 

dues escales és més confiable. 

 

Anàlisi de la fiabilitat, la validesa i la qualitat a partir del programa SQP 2.1 

 

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, no es pot assumir que la relació entre l'opinió vertadera 

i la resposta donada pugui ser comparada entre individus (Saris, 1998). Aquesta assumpció 
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pressuposa, doncs, que la variància entre les variables observades pot ser causada per errors, 

fins a un 50% segons Alwin (2007); el que en la literatura relacionada amb la metodologia 

d'enquestes es coneix com a errors de mesura. Aquests errors, per tant, poden ser aleatoris- si 

es deuen a equivocacions dels enquestats causades per l'atzar- o sistemàtics- si estan generats 

per efectes de disseny- (Revilla i Saris, 2015). 

Així, per a analitzar si una escala és suficientment acceptable per mesurar quelcom o per 

comparar quin mètode és preferible entre diverses alternatives, s'estima la seva qualitat (Saris i 

Gallhofer, 2007). Com bé exposen Saris, Satorra i Coenders (2004) la qualitat és entesa com la 

força de la relació entre el factor d'interès- l'opinió- i la resposta donada, i es calcula com el 

producte de la fiabilitat i la validesa de la pregunta. La fiabilitat és la intensitat de la relació 

entre el true score i la resposta, expressada com a 1 menys la variància de l'error aleatori (1-

var(e)). Per altra banda, la validesa és la força de la relació entre el true score i el factor d'interès, 

entès com a 1 menys la variància de l'error provocat pel mètode (1-var(m)).  Com veiem, el true 

score proposat per Saris i Andrews (1991) aporta un pas més que d'altres mètodes existents (e.g., 

confirmatory factor), assumint-lo com el component estable de la resposta per cada determinat 

mètode.  La figura 1 mostra visualment els conceptes fins ara comentats. 

Una major qualitat- pròxima a 1- significarà menors errors de mesura, per tant, una millor 

captura de l'opinió per part de la pregunta (Revilla i Saris, 2015) 

 

Figura 1. Model de mesura per dos trets mesurats amb el mateix mètode 

 

 

Per a determinar quin és el millor mètode, per tant, aquell que té menys errors de mesura, 

l'anàlisi més usada és la proposada per Campbell i Fiske (1959): el MultiTrait-MultiMethod 

(MTMM). Aquest mètode consisteix en repetir diverses qüestions utilitzant més d'un mètode; 

un mínim de tres mètodes per tres preguntes diferents són necessaris per a que es pugui generar 
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la matriu de correlacions que demanda un MTMM. D'aquesta forma es pot resoldre la dificultat 

d'inferir quina part de la variància és causada per l'error aleatori i quina pel sistèmic. Existeixen 

també variacions com l'aproximació split-ballot MTMM (Saris et al. 2004), que en essència 

utilitza més d'un grup per no haver de repetir les tres qüestions tres cops als mateixos enquestats, 

feina complicada si es volen evitar els temuts efectes de memòria (Meurs i Saris, 1990). 

Pocs estudis utilitzen realment aquests mètodes d'anàlisi per les complicacions associades, 

ja que obliguen o bé a una llarga durada de les enquestes o a la necessitat d'emprar més d'un 

grup, fets que a la vegada augmenten els costos. Aquest és el cas de l'òmnibus amb el qual 

treballem en aquest estudi. Si bé l'enquesta del CEO inclou dues escales diferents per mesurar 

el mateix concepte, el que ens pot permetre diverses potencials anàlisis, la seva limitada durada 

impedeix afegir un tercer mètode de pregunta (escala de 10 punts, per exemple), el que 

impossibilita conduir un MTMM. 

Amb tot, anys d'experiments amb MTMM van permetre a Saris i Gallofer (2007) tirar 

endavant una meta-anàlisi de 87 MTMM, que va acabar derivant en la creació del programa 

informàtic Survey Quality Predictor (SQP). Aquest programa, ja en la seva segona versió (SQP 

2.1), utilitza una base de dades amb l'estimació de la qualitat de més de 3.400 preguntes, el què 

permet generar prediccions sobre la fiabilitat, la validesa i la qualitat fins i tot de preguntes que 

no estan a la seva base de dades (Saris et al., 2011). 

 

Si bé les limitacions de formular un experiment sobre la qualitat i l'equivalència de diverses 

escales amb dades externes són evidents, hem d'intentar plantejar els passos a seguir per 

extreure el màxim profit de les dades de l'Òmnibus. El primer pas dins del nostre estudi serà 

conduir una anàlisi amb el programari SQP 2.1. Així doncs, seguint els diferents procediments 

de codificat de les preguntes que exigeix el software, serem capaços de generar una primera 

aproximació sobre la qualitat- i els factors que la determinen- de les dues escales. Aquesta serà, 

doncs, la prova de validesa interna; a partir d'aquests resultats serem capaços d'inferir quina de 

les dues escales està capturant millor l'opinió dels enquestats. 

Amb tot, en no poder conduir una anàlisi MTMM, basar-se únicament en la validesa 

interna estimada per l'SQP 2.1 és massa agosarat per defensar la idoneïtat d'una escala o una 

altra; es fa necessari plantejar també un External Validity Test. 
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External Validity Test 

 

Aquest test és recomanable quan, si bé veiem que existeixen diferències en la distribució de les 

respostes en dues escales amb la mateixa pregunta-com ens succeeix en el nostre cas-, no podem 

determinar quina d'elles captura millor la realitat (Revilla, 2015). Així, en comptes de basar-

nos en la qualitat com aquell indicador de proximitat entre l'opinió i la resposta, l'External 

Validity Test empra una anàlisi de correlacions amb variables externes; és vital seleccionar una 

variable la correlació de la qual- amb l'autoubicació esquerra-dreta- estigui satisfactòriament 

provada en la literatura. 

Seguint doncs la lògica d'aquesta anàlisi, compararem la correlació entre l'autoubicació en 

l'eix esquerra-dreta d'ambdues escales amb el comportament electoral. S'ha estudiat bastament 

la capacitat predictora- la correlació- de l'autoubicació esquerra-dreta sobre el comportament 

electoral (e.g., Curtice i Bryson, 2003; Evans, Heath i Lalljee, 1996; Knutsen, 1995), el que 

permet emprar aquesta variable amb seguretat. Des del moment en que el comportament 

electoral és entès com el vot, l'anàlisi es produirà en base 6 dummys que representen el vot als 

diferents partits que van aconseguir representació parlamentària en les passades eleccions- valor 

1 quan s'ha votat-; aquestes 6 dummys, doncs, es correlacionaran amb l'autoubcació esquerra-

dreta generada per ambdues escales. 

 

A causa que l'External Validity Test es basa en la comparació entre correlacions, és 

imprescindible determinar si les diferències entre les correlacions són estadísticament 

significatives. Perseguint aquest objectiu per a cada comparació s'ha de conduir un test de 

significació per a determinar diferències entre correlacions. El primer que hem de tenir en 

compte és que treballem amb correlacions (-1, 1), per tant els valors han de ser tractats abans 

amb una transformació Fisher. El segon que hem de comprendre és que ens basem en una sola 

mostra on dos variables (les escales) afecten una altra (el vot), per tant aquestes estan 

correlacionades entre elles (veure Figura 2). Un cop computat el triangle de correlacions, podem 

usar el test Z de Steiger per determinar la significació de la diferència (Steiger, 1980). 

 

 

 

 

Figura 2: Triangle de correlacions 
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Per tant, si bé l'External Validity Test no és el millor predictor de qualitat existent (Revilla, 

2015), sí que podrem afirmar que aquella escala que tingui una correlació més alta- 

significativament diferent- amb la variable de comportament electoral serà la que es podrà 

defensar com més externament vàlida en el cas català; juntament amb les estimacions de l'SQP 

2.1 podrem començar a generar una imatge més nítida sobre l'equivalència i la qualitat. 

 

Anàlisi del valor central 

 

El penúltim pas per a comparar la qualitat de les dues escales es basarà en una anàlisi del valor 

central. Com s'ha exposat en el marc teòric, el debat en torn del punt mitjà es mou entre els 

partidaris que el valor central permet expressar una opció política genuïna (Kroh, 2007; Rodon, 

2015) fins als que consideren que serveix com a refugi per aquells que no volen expressar la 

seva no-opinió (Deutsch et al., 1976; Sturgis, Roberts i Smith, 2010; Van der Eijk i Niemöller, 

1984). 

Una petita ullada als resultats d'ambdues escales ens mostra com en l'escala d'11 punts el 

34,8% dels enquestats es posicionen en el punt mitjà (“5”), enfront del 16,8% que ho fa en 

l'escala de 7 punts totalment etiquetada (amb valor central “Centre”). Aquesta diferència tan 

pronunciada incita i justifica la necessitat d'analitzar quines variables motiven l'elecció del 

centre en les dues escales i, si aquestes afecten de manera diferent, com es poden interpretar. 

Perseguint aquests objectius, en aquesta part es planteja una anàlisi en la línia del conduït 

per Scholz i Zuell (2016): una regressió logística binària per a determinar quines variables 

augmenten o disminueixen la probabilitat d'autoubicar-se en el punt mitjà. 

Així, la variable dependent serà una dicotòmica (autoubicat en el punt mitjà, sí o no) i les 

variables independents es basaran en la literatura prèvia. De nou, a causa de la limitació 

imposada per les escasses preguntes de l'Òmnibus amb el qual tractem- la majoria es basen en 

avaluacions de serveis o temes d'actualitat-, les variables seleccionades no seran sempre les 

desitjades o emprades en la literatura; a tall d'exemple, resulta impossible mesurar directament 

l'interès per la política perquè no està formulada com a tal en aquesta enquesta. 

 

Amb tot, les variables independents proposades seran les de l'edat, l'educació i la 

sofisticació política entesa com l'interès o el coneixement polític i d'actualitat mostrat en 

l'enquesta. La primera variable clau en aquest cas serà l'educació, la qual ha estat relacionada 

de forma reiterada amb la fiabilitat de les respostes (Alwin, 2007; Alwin i Krosnick, 1991; 
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Converse, 1964; Judd i Milburn, 1980; Judd, Krosnick i Milburn, 1981). 

Així, i basant-nos en la literatura prèvia que hem vist en el marc teòric, si alguna de les 

escales mostra una major probabilitat que individus amb major educació es situïn al centre, 

podrem considerar el valor central com a més fiable (Deutsch et al., 1976; Van der Eijk i 

Niemöller, 1984) i més consistent ideològicament (Bauer et al., 2015; Freire i Belchior, 2011; 

Zuell i Scholz, 2011); una direcció contrària de l'impacte reforçarà, per altra banda, les hipòtesis 

de Knutsen (1998) i indicarà uns resultats menys fiables. 

Aquesta variable, doncs, es treballarà de dues formes depenent del model emprat per fer la 

regressió. En el model 1 treballarem amb una sola variable anomenada “educació 

postobligatòria”- dummy que pren el valor 1 quan l'individu ha superat algun nivell educatiu 

superior a l'ESO-. El model 2, per altra part, desagrega la variable “educació post-obligatòria” 

en cinc dummy’s: “Primària o inferior”, “Secundària obligatòria”, “Secundària no obligatòria”- 

que inclou el batxillerat i els graus mitjans i superiors-, “Universitària” i “Universitària 

superior”- especialitzacions postuniversitàries i doctorats-. El model 1 ens permetrà veure, 

doncs, la diferència entre aquells que han superat un cert nivell i aquells que no- tal com es fa 

en la majoria de la producció acadèmica en aquest camp-, però per altra banda, gràcies al model 

2, podrem determinar si certs nivells educatius més concrets tenen impactes diferenciats 

remarcables. 

 

En relació amb la variable educació, als models cal introduir-li la variable edat. La seva 

inclusió és necessària primerament com a variable de control, per tant, per a poder destriar 

l'impacte de l'educació. Per altra banda, com hem vist a l'apartat del marc teòric, el debat entorn 

de la fiabilitat i la consistència ideològica dels individus de major edat està lluny de ser finalitzat. 

Perseguint l'objectiu de clarificar l'impacte de la variable edat en el cas concret de l'escala 

esquerra-dreta, si constatem que l'edat impacte de forma paral·lela i coherent amb les altres 

variables podrem tenir evidències o bé del seu efecte negatiu en la fiabilitat (Kogan, 1961; 

Andrews i Herzog, 1986; Rodgers i Herzog, 1987)- si la direcció és negativa- o bé que augmenta 

la consistència ideològica i per tant la fiabilitat (Freire i Blechior, 2011)- si la direcció és 

positiva-. Per tant, i seguint la lògia expressada tant per Alwin (2007) com per Alwin i Krosnick 

(1991), treballarem l'edat també com un dummy, creant la variable “majors de 65”, edat de 

jubilació actual en el nostre país. 

La interpretació en aquest cas, però, haurà de ser necessàriament més cautelosa. 
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La tercera variable emprada serà la de la sofisticació política entesa com l'interès o el 

coneixement sobre la política i els temes d'actualitat mostrats en l'enquesta. La sofisticació ha 

estat àmpliament relacionada amb una major consistència ideològica (eg., Choma i Hafer, 2009; 

Converse, 1964; Federico i Schneider, 2007). Tanmateix, com ja hem exposat en el marc teòric, 

la mateixa sofisticació política expressada com l'interès cap a aquesta està relacionada amb quin 

tipus d'individus es posicionen al centre: aquells amb major interès o coneixement que es 

posicionin al centre ho faran per expressar una posició genuïna (Scholz i Zuell, 2016); a l'altre 

espectre, els individus amb baix nivell de sofisticació tendiran al centre per amagar la seva no-

resposta (Knutsen, 1998; Rodon, 2015). Com ja s'ha comentat anteriorment, el tipus d'enquesta 

que és l'òmnibus- més pensat com a termòmetre per la branca executiva- ens impedeix utilitzar 

molts dels indicadors típics, entre ells l'indicador d'interès o coneixement. Amb tot, aquest 

mateix estil d'eina per mesurar l'actualitat i coneixement de l'opinió política dels ciutadans ens 

permet crear una sort d'indicador sobre la sofisticació política. Així doncs, a partir de la creació 

de la variable “No ho sé”, mesurarem les vegades que els enquestats responen “no ho sé” a les 

preguntes de tall polític, el que podem interpretar com un símptoma de baixa sofisticació; com 

més “no ho sé” hagi respost un enquestat en tota l'entrevista, menor nivell de sofisticació. A 

partir d'aquí, aquella escala en què aquesta variable sigui positiva i significativa ens indicarà 

que, en efecte, les respostes al valor mitjà tenen més probabilitat de ser d'individus amb poca 

sofisticació i, per tant, redueix la fiabilitat dels resultats globals. 

 

Anàlisi dels transvasament del centre de l'escala d'onze punts a les demés 

posicions de l'escala de set punts 

 

Per acabar, si existeix una diferència entre els individus que s'autoubiquen en el valor central 

en l'escala d'onze punts i en la de set, no és suficient entendre quines variables porten als 

individus a actuar d'una forma o una d'altre depenent del mètode emprat, sinó que s'ha d'intentar 

comprendre també com actuen aquells que es posicionaven al valor “5” en l'escala d'onze punts  

quan s'enfronten a un mètode més concret i específic com l'escala de set punts totalment 

etiquetada i quines característiques els porten a escollir una opció o una altra. 

Com podem veure en la taula 3 el 42.82% dels enquestats que es posicionaven al valor 

central “5” en l'escala d'onze punts es decanten, de nou, pel valor central en l'escala de set punts; 

un 57.18% però ho fa per altres opcions. Dels antics centristes que decideixen optar per altres 

autoubicacions destaquen dos grups: els que es posicionen dins del grup d'esquerres (25.36%) 
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i els que ho fan per les opcions de “No ho sap” o “No contesta” (28.23%). Així, un 28.23% 

d'aquells que s'autoconsideraven de centre en l'escala d'onze punts és incapaç d'autoubicar-se 

en l'escala de set punts totalment etiquetada; resultats que recorden al 25% d'enquestats  

centristes que Converse i Pierce (1986) van detectar com a indiferents, neutrals o ignorants dins 

de l'eix esquerra-dreta. 

 

Taula 3. Transvasament cap a les diferents posicions en l'escala de set punts dels autoubicats 

al punt mitjà en l'escala d'onze punts 

 Distribució percentual Percentatge acumulat 

Extrema esquerra 0% 0% 

Esquerra 11.24% 11.24% 

Centre-esquerra 14.11% 25.36% 

Centre 42.82% 68.18% 

Centre-dreta 2.63% 70.81% 

Dreta 0.96% 71.77% 

Extrema dreta 0% 71.77% 

No ho sap 13.40% 85.17% 

No contesta 14.83% 100% 

 

Així, en aquest subapartat estudiarem quines característiques diferencien els centristes 

convençuts, als transvasats a l'esquerra i als que passen a no saber autoubicar-se i, a més a més, 

com interactuen aquestes característiques quan es controlen; una regressió logística binària 

seguint la lògica de Scholz i Zuell (2016) serà, de nou, la millor eina per complir aquests 

objectius. Amb tot, a causa de la menor quantitat d'observacions amb les quals treballarem, 

emprarem només el model 1, per tant amb l'educació agregada en una sola dummy. 

 

La combinació d'aquestes quatre anàlisis ens ha de permetre discernir quina de les dues 

escales sembla més confiable. Si bé no disposem de les dades necessàries per a conduir el test 

idoni per comparar la qualitat de dues escales (el ja nombrat MTMM), la combinació dels 

resultats de l'SQP 2.1 amb l'External Validity Test i l'anàlisi del valor central aportarà una 

informació fins ara inexistent en aquest camp. 
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4.   Resultats 

 

Anàlisi de la fiabilitat, la validesa i la qualitat a partir del programa SQP 2.1 

 

Seguint amb els passos descrits en l'apartat metodològic, els primers resultats a ser presentats 

seran els de les estimacions de la qualitat, la validesa i la fiabilitat dels dos mètodes- escala 

d'onze punts parcialment etiquetada i escala de set punts totalment etiquetada-. 

A la taula 4 podem observar les estimacions produïdes pel programa SQP 2.1 

 

Taula 4. Estimacions de la fiabilitat, la validesa i la qualitat per ambdues escales 

 11 punts 7 punts 

Fiabilitat (r²) 0,726 0,676 

Validesa (v²) 0,931 0,938 

Qualitat (q²) 0,676 0,634 

  

Fixant-nos primerament en les estimacions de qualitat, es fa pales la diferència existent 

entre les estimacions de les dues escales. L'escala d'onze punts obté una estimació 0.032 punts 

superior a la de set punts, quelcom que va en la direcció de la hipòtesi 1. Aquesta diferència, si 

bé existent, no constitueix un greuge necessàriament important per a l'escala de set punts quant 

a la d'onze si entenem que estem treballant amb estimacions. 

Entrant en detall en els resultats, de nou hem d'intentar entendre la lògica dels valors que 

estem observant. Si la qualitat és un producte de la validesa i la fiabilitat, cal centrar certa 

atenció a les seves estimacions. 

Com és observable, la fiabilitat de l'escala d'onze punts és superior a la de set punts 

(diferencial de 0.04) però, per altra banda, la validesa és superior en el cantó de l'escala de set 

punts (diferencial de 0.007). Què significa això? Des del moment que la fiabilitat és 1 menys la 

variància de l'error aleatori (1-var(e)) i la validesa és 1 menys la variància de l'error provocat 

pel mètode (1-va(m)), mostra que les diferències en essència vénen provocades pels impactes 

dels errors aleatoris i no tant pels errors provocats pel mètode. Per tant, si bé l'escala d'onze 

punts parcialment etiquetada captura millor l'opinió- té 0.032 punts menys d'erros de mesura- 

aquest diferencial no pot ser imputable al mètode; el perquè dels erros aleatoris queda, però, 

sense una clara resposta. Resulta interessant pensar en els resultats mostrats per Kroh (2007), 

en el seu cas l'escala d'onze punts era la recomanada al tenir un menor efecte del model. Fixant-
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nos en els nostres resultats, ambdues escales tindrien una validesa equivalent; requerim 

d'anàlisis més substantives per poder fer qualsevol recomanació. 

Amb tot, aquestes dades s'han de tractar amb cautela, primerament per què no hi ha un 

codificat oficial- per tant, depèn del codificat seleccionat a criteri de l'autor- i en segon lloc, ja 

que estem parlant d'estimacions a partir d'una meta-anàlisis. Què implica això? El software 

penalitza, per exemple, a l'escala de 7 punts totalment etiquetada pel fet mateix de tenir 7 punts 

i d'estar totalment etiquetada. Per què succeeix això? En essència perquè la meta-anàlisis amb 

la que treballa l'SQP 2.1 considera que en general aquestes característiques impacten 

negativament la qualitat de les respostes. Amb tot, són estimacions generals, per tant sempre es 

podria donar la possibilitat que, pel cas concret de l'autoubicació ideològica, un etiquetatge 

complet o un menor nombre de punts generessin millors resultats; com que no hem pogut 

conduir un MTMM, la precaució és important. 

Així, com que el diferencial és mínim, no atribuïble a l'efecte del mètode i en essència 

basat en estimacions i no en resultats directes a partir d'un MTMM, es fa més necessari encara 

procedir amb les següents anàlisis. 

 

External Validity Test 

 

A la taula 5 es poden observar tant les correlacions del vot als diferents partits amb 

l'autoubicació en ambdues escales, com si les diferències entre correlacions són estadísticament 

significatives entre elles. Abans d'entrar a comentar resultats cal remarcar, però, que el caràcter 

excepcional de les eleccions en què ens estem basant pot haver alterat la importància de l'eix 

ideològic pel de l'eix territorial- fet que es pot observar en els resultats per Junts Pel Sí-, per 

tant a l'hora d'interpretar aquests resultats s'ha de procedir amb cautela. 

 

Taula 5. Correlacions de Pearson entre la ideologia en ambdues escales i el comportament 

electoral 

 Comportament electoral 

 VotJXS VotC's VotPSC VotCSQEP VotPP VotCUP 

11 punts -0.0935** 0.1262** -0.0087** -0.1367** 0.3038** -0.1824* 

7 punts -0.0315 0.2039 -0.0746 -0.2384 0.3806 -0.1412 

Significació: *  p < 0,05 ** p  < 0,01 

Nota: Els asteriscs en el mètode d'11 punts indiquen si la diferència entre les correlacions 

de les escales d'11 punts i de 7 punts són estadísticament significatives 
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Una ullada general ens mostra en conjunt unes correlacions modestes però dins de l'esperable- 

el vot és quelcom més complex que només ideologia- però també remarca certes diferències 

més que destacables; per una banda, tenim Junts Pel Sí i el PSC amb unes correlacions molt 

baixes, per una altra, el PP destaca com el partit amb una correlació més alta. 

Fixant-nos en detall, es constata el fet que l'escala de set punts sembla ser majoritàriament 

més bona predictora que la d'onze punts; en concret, la sobrepassa en predir el vot de C's en 

0,078, el del PSC en 0,066, el de Catalunya Sí Que Es Pot en 0.1017 i el del PP en 0.0768. Per 

altra banda, trobem que l'escala d'onze punts sobrepassa a la de set punts en predir el vot de 

Junts Pel Sí en 0,062 i el de la CUP en 0,041; totes aquestes diferències són estadísticament 

significatives. 

Aquestes dades, si bé no tot el solides que podrien ser, mostren com en general l'escala de 

set punts és significativament més bona predient el comportament electoral a partir de la 

ideologia dels individus. A més a més, en els casos que van en la direcció contrària a la majoria, 

com ja hem comentat anteriorment el cas de Junts Pel Sí ha de ser pres amb precaució per la 

seva singularitat i la molt baixa correlació que presenta; la CUP queda, doncs, com el cas 

particular. 

Fent cas a les dades podem defensar que l'escala d'autoubicació ideològica de set punts és 

externament més vàlida que la d'onze, en tenir sensiblement més força predictora del 

comportament electoral, el que demostra la nostra hipòtesi 3. 

 

Anàlisi del valor central 

 

Abans de procedir a la regressió logística binària val la pena deturar-nos en una anàlisi prèvia 

més descriptiva. Perseguint aquest objectiu, a la taula 6 trobem la informació de certes variables 

quant als enquestats que es posicionen al centre en cada una de les dues escales. Així doncs, i 

exemplificant, en l'educació postobligatòria podem veure quin percentatge dels enquestats 

posicionats en el valor central- per cada escala- ha superat algun nivell postobligatori. 
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Taula 6. Percentatges i mitjanes de les variables d'educació, edat i sofisticació dels individus 

centristes en ambdues escales 

 Centre-11 punts Centre-7 punts 

Educació   

Educació postobligatòria 56.47% 58.91% 

Primària o inferior 19.61% 19.31% 

Secundària obligatòria 23.92% 21.78% 

Secundària No Obligatòria 38.28% 37.63% 

Universitària 16.27% 18.32% 

Universitària Superior 0.96% 2,48% 

Edat   

Majors de 63 anys 24,64% 29.70% 

Mitjana d'edat 50.3 anys 52.8 anys 

Sofisticació   

Mitjana “No ho sap” 3.4 no ho sap 2.99 no ho sap 

Va votar (27S) 60.29% 64.85% 

Nota: la suma de nivells educatius no és 100% en el cas que existeixin “No ho sé” 

 

Els resultats ressalten com l'enquestat que es posiciona al valor central en l'escala d'onze 

punts està, en general, menys educat (2.44 punts percentuals menys), diferència que es nota 

especialment en els nivells universitaris i postuniversitaris. Per altra banda, els individus que es 

posicionen en el valor central en l'escala de set punts són més grans, quelcom que s'observa en 

la mitjana (2.5 anys més) i en el percentatge per sobre dels 63 anys (5.06 punts percentuals per 

sobre). En el cas de la mitjana de “No ho sé” resposts en preguntes de caràcter polític, aquesta 

és major en l'escala d'onze punts (0.41). També resulta remarcable la diferència quant al 

comportament electoral, on podem observar que un major percentatge va votar a les últimes 

eleccions entre els centristes de l'escala de set punts que no entre els de la d'onze (4.56 punts 

percentuals). 

La imatge que desprèn aquesta primera aproximació és la que, en general, l'enquestat que 

s'autoubica en el valor central a l'escala d'onze punts és lleugerament menys sofisticat 

políticament, menys educat i més jove que no pas el de l'escala de set punts. Amb tot, l'anàlisi 

de regressió logística binària ens permetrà veure com impacten aquestes diferències un cop 

controlem totes les variables. 
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Un detall més, abans d’avançar a comentar els resultats de la regressió, és la unitat de mesura 

d'aquests. En treballar amb una regressió logística binària els resultats estan presentats en odds 

ratios, que ens mostren la “probabilitat” d'autoubicar-se en el centre relativa a la probabilitat de 

no autoubicar-se al centre donades unes condicions concretes- els valors de les variables- 

(Lipsey i Wilson, 2001). 

La taula 7 presenta els resultats de la regressió logística binària portada a terme. A partir 

dels resultats observables, primerament cal comparar els dos primers models entre ells. Si ens 

fixem, podem remarcar el fet que hi ha dues diferències notables i una similitud entre les dues 

escales. Primerament, l'edat té un impacte significativament positiu per a l'escala de set punts- 

amb uns odds remarcables- però no per a l'escala d'onze punts. En segon lloc, l'educació té un 

impacte negatiu significatiu per a l'escala d'onze punts però no per a l'escala de set punts. Podem 

veure, també, com la variable “No ho sap” té un lleuger impacte negatiu i significatiu en 

ambdues escales. 

Comparem ara els models 2. En aquest cas la situació és lleugerament diferent. Per una 

part, la tendència de l'edat es manté igual, per tant aquesta té un impacte positiu i significatiu 

per a l'escala de set punts però no per a l'escala d'onze punts. Per altra banda la variable “No ho 

sé” es manté significativament negativa amb els mateixos odds. El més remarcable, però, és el 

cas de l'educació. Així, trobem que un cop desagregada la variable “Educació postobligatòria” 

l'escala de set punts segueix no tenint cap impacte significatiu- ni positiu ni negatiu-; en el cas 

de l'escala d'onze punts, però, observem un impacte positiu i significatiu considerable- de 3.12 

odds- per a la variable “Primària”, per tant, aquells individus que com a màxim hagin assolit la 

primària tindran més possibilitats a autoubicar-se al valor mitjà. 

 

El que aquests resultats ens indiquen és que, en efecte, l'educació dels enquestats juga un 

paper clau per entendre l'impacte de les escales en les respostes. Així, en el context de l'escala 

d'onze punts, els individus amb menys educació- inferior a secundària obligatòria i, en concret 

primària- tindran més probabilitats d'autoubicar-se al centre; l'escala d'onze punts, doncs, 

incentiva que individus amb baixa fiabilitat i consistència ideològica es posicionin en el valor 

central. Aquest escenari, però, no es repeteix per a l'escala de set punts: cap efecte significatiu 

indica que la probabilitat no depèn de l'educació. 
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Taula 7. Determinants de l'autobicació central en ambdues escales 

 Centre-11 Punts Centre-7 Punts 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

Edat     

Major de 65 anys 1.16 

(0.18) 

1.13 

(0.18) 

1.84*** 

(0.35) 

1.83*** 

(0.35) 

Sofisticació     

“No ho sap” 0.95*** 

(0.02) 

0.95*** 

(0.02) 

0.90*** 

(0.03) 

0.90*** 

(0.03) 

Educació     

Educació postobligatòria 0.57*** 

(0.07) 

 0.79 

(0.13) 

 

Primària o inferior  3.12** 

(1.80) 

 3.82 

(4.01) 

Secundària Obligatòria  2.56* 

(1.50) 

 3.18 

(3.35) 

Secundària No Obligatòria  1.72 

(0.99) 

 2.72 

(2.86) 

Universitària  1.46 

(0.85) 

 2.80 

(2.97) 

Universitària Superior  0.76 

(0.60) 

 4.16 

(4.86) 

Negelkerke R² 0.024 0.028 0.037 0.041 

Significació:  *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Nota: coeficients expressats en Odds ratios. 

 

En relació a l'edat, l'escenari s'inverteix. En aquest cas és en l'escala de set punts on veiem 

un increment de la probabilitat d'autoubicar-se al centre per aquells individus de més de 65 anys, 

mentre que no hi ha significació per a la d'onze punts. La interpretació pot ser, en aquest cas, 

en dues direccions contràries: o bé l'escala de set punts incentiva a individus poc fiables 

(Andrews i Herzog, 1986; Kogan, 1961; Rodgers i Herzog, 1987), o per contra atrau aquells 

amb unes preferències polítiques més sòlides (Freire i Belchior, 2011). Les dades semblen 

indicar que l'edat va en la direcció d'associar-se a una major fiabilitat; posteriors anàlisis 

reforçaran aquesta idea. 

Per acabar, l'impacte de la quantitat de “No ho sé” expressats en tota l'enquesta és similar 

quant a les dues escales; per cada “No ho sé” expressat, major probabilitat d'autoubicar-se al 

centre. Amb tot cal ser previngut per dos motius: 1) és una forma imperfecta de mesurar la 
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sofisticació política i 2) cal entendre la distribució de la mateixa variable (veure Annex A), la 

qual concentra al 71,42% dels enquestats en quatre “No ho sé” d'un total de 47 preguntes 

polítiques i el 93, 83% en 10. Això implica que aquells enquestats amb nivells de “No ho sé” 

elevats són minoria; marcant un llindar que determinés quantes respostes són baixa sofisticació- 

per tant generar una dummy- podria donar resultats diferents. 

 

Anàlisi dels transvasament del centre de l'escala d'onze punts a les demés 

posicions de l'escala de set punts 

 

A la taula 8 Es presenta una aproximació descriptiva dels individus dels tres grups.  

 

Taula 8. Percentatges i mitjanes de les variables d'educació, edat i sofisticació dels centristes 

(onze punts) que es mantenen o es transvasen 

 Centre 7 punts Esquerra No ho sap/No 

contesta 

Educació    

Educació 

postobligatòria 

59.78% 55.66% 49.15%% 

Primària o inferior 18.44% 19.81% 21.18% 

Secundària 

obligatòria 

21.79% 24.53% 29.66% 

Secundària No 

Obligatòria 

37.99% 43.39% 34.74% 

Universitària 19.56% 12.26% 11.02% 

Universitària Superior 1.68% 0% 0.85% 

Edat    

Majors de 65 anys 27.93% 29.25% 14.41% 

Mitjana d'edat 52.09 anys 54.03 anys 43.55 anys 

Sofisticació    

Mitjana “No ho sap” 3.03 no ho sap 2.74 no ho sap 4.61 no ho sap 

Va votar (27S) 64.80% 70.75% 41.53% 

Nota: la suma de nivells educatius no és 100% en el cas que existeixin “No ho sé” 

 

Es pot constatar que aquells previs centristes que a l'escala de set punts es decanten per les 

opcions “No ho sé” o “No contesta” són marcadament diferenciables dels que es decanten pel 

“Centre” o per l'esquerra. Així, els indefinits són notablement menys educats, més joves, amb 
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més “no ho sap” contestats al llarg de l'enquesta i amb una molt baixa participació electoral en 

les passades eleccions. Per altra banda, entre els autoubicats al “Centre” i els a l'esquerra, les 

diferències no són tan remarcables; uns estan lleugerament més educats, però els altres són més 

grans i amb major participació electoral. 

Sembla, doncs, que en el grup dels indefinits tenim un perfil bastant diferenciat d'enquestat 

amb baixa fiabilitat i sofisticació política. 

 

La taula 9 ens mostra els resultats de la regressió logística binària. Així, el que les tres 

regressions logístiques ens indiquen és que si els enquestats són menors de 65 tres anys, poc 

educats i amb major nombre de “no ho sé” contestats, tenen més probabilitats de passar del 

centre a la no-opinió. Per altra banda, els resultats dels individus que es mantenen al centre o 

que passen a l'esquerra són semblants- essent menys estrictes l'educació també seria 

significativa per a l'esquerra- el que dificulta diferenciar-ne els perfils. 

 

Taula 9. Determinants de l'autobicació al centre, a l'esquerra o a la no autoubicació en l'escala 

de set punts dels prèviament centristes. 

 Centre 7 punts Esquerra No ho sap/ No contesta 

Major de 65 1.61** 

(0.32) 

1.67** 

(0.41) 

0.38*** 

(0.11) 

Educació 

postobligatòria 

0.81 

(0.14) 

0.67* 

(0.15) 

0.41*** 

(0.08) 

“No ho sap” 0.91*** 

(0.03) 

0.87*** 

(0.04) 

1.06*** 

(0.03) 

Negelkerke R² 0.026 0.038 0.055 

Significació: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

Nota: coeficients expressats en Odds ratios. 

 

 

La interpretació que podem extreure dels resultats de les taules 8 i 9 és que, en efecte, una 

part important d'individus del valor central en l'escala d'onze punts està formada per individus 

més joves que la mitjana, poc educats i amb poca sofisticació política. No només això, la 

regressió logística ha mostrat com un cop controlades totes les variables es pot defensar que, 

en efecte, els centristes tindran més probabilitats de passar a no autoubicar-se quan tinguin un 

perfil de baixa consistència ideològica i capacitats cognitives limitades; no és el perfil, doncs, 

d'algú prou sofisticat políticament per a rebutjar el concepte centre tot i considerar-se en una 
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posició ni d'esquerres ni de dretes, per exemple, els liberals. Ambdues anàlisis ens confirmen, 

doncs, la hipòtesi 2 plantejada en un inici: una part important dels individus que es posicionen 

en el valor central en l'escala d'onze punts són en realitat “No ho sé” camuflats. 
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5.   Conclusió 

 

Escassa literatura s’ha preocupat d’analitzar de forma comparativa l’impacte de les escales 

esquerra-dreta sobre la qualitat de les dades però també, i de forma més substantiva, sobre els 

seus resultats. Si bé aquest fet pot semblar irrellevant, la falta de coneixement sobre la 

comparabilitat i la qualitat de les dades de les preguntes d’autoubicació ideològica pot tenir 

efectes importants no només en la validesa i la comparabilitat dels articles acadèmics, sinó 

també tant en la coordinació de l’opinió pública com en la definició de les estratègies electorals. 

Els resultats d’aquesta investigació tracten d’aportar llum a aquest camp badívol de 

coneixement a partir de tres anàlisis mai conduïdes fins al dia d’avui: la comparació a nivell 

metodològic de les escales d’onze punts parcialment etiquetada i la de set punts totalment 

etiquetada, però sobretot, per la conducció d’anàlisis més substantives com l’external validity 

test o la del valor central de forma comparada. 

Així, les evidències extretes senyalen com, a nivell metodològic, ambdues escales tenen 

nivells molt semblants de fiabilitat, validesa i qualitat. Les implicacions d’aquests resultats, en 

essència, senyalen cap a una direcció clara: l’escala de set punts, normalment obviada en 

aquests estudis, ha de ser inclosa en futures rèpliques de les anàlisis de Kroh (2007). 

On aquest estudi mostra resultats més interessants, però, és en el camp de les anàlisis 

substantives del valor central i la validesa externa de les escales. Com es pot observar en 

l’apartat de resultats, l’escala d’onze punts, cada cop més emprada i defensada en l’àmbit 

acadèmic, incentiva als individus amb baixos nivells de fiabilitat i sofisticació política a tendir 

al centre. Aquests resultats, si bé esperables gràcies als ja citats estudis de Scholz i Zuell (2016) 

i Rodon (2015), obtenen una nova dimensió i implicacions un cop comparem resultats amb 

l’escala de set punts, on la tendència no es repeteix: sembla, doncs, que no es tracta 

necessàriament d’una tendència natural al centre sinó d’un efecte de disseny. 

És un cop analitzem el comportament dels enquestats centristes, però, quan els resultats 

acaben de destacar més: els enquestats centristes a l’escala d’onze punts no només tenen un 

comportament divers un cop s’enfronten a l’escala de set punts, sinó que tenen característiques 

individuals diferenciades. Així, el 25% dels suposats centristes a l’escala d’onze punts que 

s’acaben posicionant en el “No ho sé” o el “No contesta” en l’escala de set punts, tenen un perfil 

clar d’enquestat amb baixa fiabilitat i consistència ideològica. 

Les implicacions d’aquests resultats són clarament rellevants. Primer, perquè demostren el 

ja teoritzat per Converse i Pierce (1986) doncs, que el 25% dels suposats centristes en les escales 
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d’onze punts serien, en realitat, individus indiferents, neutrals o ignorants dins de l'eix esquerra-

dreta. I segon, i més important, perquè qüestiona la dicotomia presentada tant per Scholz i Zuell 

(2016) com per Kroh (2007): que podem optar o per una escala de deu punts sense centre que 

eviti incentivar als individus poc fiables a amagar la seva no-resposta en un punt central però 

que obligui als centristes reals a posicionar-se falsament en un cantó, o per una escala d’onze 

punts que permeti expressar el centre genuí però que provoquí un augment de l’efecte satisficing. 

L’escala de set punts, generalment ignorada, sembla trencar dita dicotomia, des del moment en 

què manté la possibilitat que els centristes genuïns es posicionin però no mostra evidències que 

indiquin que els individus poc fiables escolleixin el centre per amagar la seva no-resposta. Per 

tot això, sembla necessari reconsiderar l’assumpció existent en la literatura que creu, a partir 

d’estudis més genèrics (Marsh i Parudcci, 1978; Wijters, Cabooter i Schillewaert, 2010), que els 

individus entendran el punt mitjà sense un etiquetat complert; aquest supòsit, en essència, 

considera l’eix de forma dicotòmica (o esquerra o dreta) i òbvia el caràcter diferenciat del centre: 

l’escala d’onze punts, que en principi introdueix el punt mitjà per permetre autoubicar-se als 

centristes, perd consistència lògica davant de la de deu. Si l’objectiu és obtenir dades les més 

pròximes a la realitat possible, hem d’evitar els “no ho sé” camuflats, etiquetar el punt mitjà 

com a “centre” podria ser un pas important per a les escales dicotòmiques d’autoubicació.  

L’external validity test, una anàlisi tampoc mai emprada per analitzar les escales 

d’autoubicació ideològica, acaba de defensar aquesta posició. Des del moment en què l’escala 

de set punts s’erigeix com a millor predictora del vot, sembla indicar que valor central juga un 

paper important per a les escales d’autoubicació esquerra-dreta. 

 

A escala pràctica, aquest estudi permet que tant els responsables del CEO, com 

investigadors que vulguin treballar amb les seves dades, passant pels mitjans de comunicació, 

entenguin les implicacions d’utilitzar unes dades o unes d’altres. Així, extrapolant aquests 

resultats tant a passades com a futures enquestes, qui utilitzi dades o plantegi utilitzar una o 

altra escala estarà advertit no només de la qualitat i la validesa externa d’aquestes, sinó també 

de com interpretar de forma acurada la categoria centrista, aquella que Duverger (1965) diria 

que no existeix però sembla que a Catalunya, com a mínim, representa el 16,8% dels enquestats. 

 

Aquesta investigació, però, lluny d’encimbellar o recomanar l’escala de set punts com 

aquella més confiable, posa sobre la taula dades que, per una banda, poden permetre entendre 

millor els resultats d’altres escales (com la ja citada escala de deu punts), però sobretot i per 

altra banda, obre i evidència la necessitat d’un major debat acadèmic que culmini en més estudis 
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d’aquesta naturalesa. 

Així, queda palès: 1) que obviar l’escala de set punts dels pocs experiments MTMM 

conduïts és erroni i, per tant, s’hauria de considerar aquesta escala en futures rèpliques i, 2) que 

enfocar la investigació únicament en indicadors de validesa interna com la fiabilitat, la validesa 

i la qualitat és un error per a una escala com la d’autoubicació ideològica; anàlisis substantives 

com les presentades en aquest estudi s’han de tenir en compte per totes les escales en tots els 

contextos, per entendre tant l’impacte sobre els mateixos resultats (quins individus estem 

incentivant a posicionar-se en quines posicions?), com la interpretació d’aquests impactes (com 

afecta els resultats que individus amb baixa fiabilitat i consistència ideològica tendeixin al 

centre?). 

 

Amb tot, cal entendre les limitacions d’aquesta investigació. Primerament, les estimacions 

de la fiabilitat, la validesa i la qualitat estan fetes a partir del software SQP 2.1. Això implica, 

doncs, que no tenen la mateixa força ni la mateixa fiabilitat que les que es podrien obtenir a 

partir d’un experiment MTMM. 

Per altra banda, l’extensió del qüestionari no és suficient perquè la repetició de l’escala de 

set punts totalment etiquetada estigui fora dels temuts efectes de memòria, que requereixen com 

a mínim de 20 minuts de separació entre una pregunta i una altra (Meurs i Saris, 1990). Aquest 

fet suposa, per tant, que els enquestats, en enfrontar-se a l’escala de set punts, podrien haver 

utilitzat com a referència per a contestar la resposta donada prèviament; els resultats sense 

efectes de memòria podrien ser diferents. 

Per acabar, aquest estudi s’adscriu només al territori català, el que comporta que els seus 

resultats puguin no ser extrapolables per a països i contextos diferents: tant la peculiaritat de 

l’eix ideològic català- amb un eix nacional tan marcat-, com la diferència d’interpretacions dels 

conceptes esquerra-dreta arreu del continent, són factors a tenir en compte. 
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Annexos 

 

Annex A: Distribució dels “no ho sé” contestats per usuari  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


