
Timestamp 1. Sap què és el lobbisme?2. Defineixi breument què é   3. Què entén per lobby?
4/8/2016 21:12:46 Sí "Aconsellar" deliveradamen   Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 21:21:19 Sí Grups de pressió relaciona     Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 21:22:47 Sí Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 21:24:06 Sí Àmbit de les rp que s'enca      Agència o despatx d'advoc              
4/8/2016 21:24:23 Sí Institucions/persones/grups               Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 21:29:15 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/8/2016 21:55:21 Sí Entenc que és l'activitat qu           Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 21:59:54 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:00:51 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:00:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:02:58 Sí Empresa de negosis Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:03:18 Sí Empresas que se mueven     Agència o despatx d'advoc              
4/8/2016 22:04:18 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:05:06 Sí persones que fan presio poAgència o despatx d'advoc              
4/8/2016 22:07:17 Sí Influències i/o pressions d       Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:07:28 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:09:38 Sí algo o algu que v Empresa privada que es re            
4/8/2016 22:10:25 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:10:30 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:12:27 Sí Un col·lectiu agrupat al vol                Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:12:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:12:49 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:14:10 Sí Pressió per part d'una orga            Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:15:02 Sí Empresa privada que es re            
4/8/2016 22:17:13 No (Vagi a la pregunta 3) No ho sé No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:17:22 Sí Grup de gent que te certs i                  Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:20:06 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:21:36 Sí Grup d'interès que exerceix      Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:24:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:25:54 Sí Agrupacions amb interesso        Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:26:23 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:29:31 Sí Un grup d'influència Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:30:15 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:30:49 Sí Pertannyent a  a lobbi Empresa privada que es re            
4/8/2016 22:31:02 Sí grups de pressió contracta     Agència o despatx d'advoc              
4/8/2016 22:35:02 Sí grups d influencia al voltan        Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:36:01 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:38:56 Sí Gent poderosa que s'ajude      Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:40:02 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:40:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:42:13 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:47:24 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:47:43 Sí Grup d' empreses que s' aj     Empresa privada que es re            
4/8/2016 22:49:18 Sí L'activitat que algunes emp                    Empresa privada que es re            
4/8/2016 22:52:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 22:53:13 Sí Grup d'interès que es relac            
4/8/2016 22:59:39 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 23:27:49 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            



4/8/2016 23:36:33 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/8/2016 23:47:20 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 23:48:02 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/8/2016 23:54:29 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/8/2016 23:54:50 Sí Grup poderós q pressiona Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 0:04:02 Sí Grup d'interès que exerceix     Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 0:20:46 Sí són accions que fan un gru               Empresa privada que es re            
4/9/2016 1:07:37 Sí Col·lectiu de persones que               Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 1:12:55 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 2:44:02 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 5:35:45 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 7:35:43 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 8:02:10 Sí Personas u organizaciones                     Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 8:02:50 Sí grup de poder Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 8:09:23 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 8:20:37 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 8:21:48 Sí Grupo de personas que me      Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 8:42:37 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 8:51:54 Sí Grup de capital amb poder  Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 8:56:23 Sí grup de personas que influ          Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 9:19:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 9:25:08 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 9:25:39 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 9:36:39 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 9:52:58 Sí Es un tipus d'organització q          Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 9:56:30 Sí influir en laas decision de l  Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 9:57:04 Sí Grup de pressió davant les Grup d'interès que es relac            

4/9/2016 10:01:55 Sí Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 10:13:23 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 10:17:46 Sí Grup de pressió sobre els poders públics.
4/9/2016 10:21:47 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 10:29:33 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 10:38:23 Sí Grans empresses Empresa privada que es re            
4/9/2016 10:45:50 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 10:48:02 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 10:52:48 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 11:15:04 Sí Accions que fan un grup de                         Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:18:37 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:22:18 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:22:53 Sí Un grup d'empreses amb m  Empresa privada que es re            
4/9/2016 11:35:56 Sí Es un conjunt d'empreses            Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:40:55 Sí Grup d'interes Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:47:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 11:52:04 Sí comunicació Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:56:39 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 11:59:45 Sí Són grups que amb finalita              Empresa privada que es re            
4/9/2016 11:59:46 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:00:56 Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:02:22 Sí La branca de les RP dedic       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:05:22 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:14:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:16:20 Sí Persona que influencia a g       Empresa privada que es re            
4/9/2016 12:21:59 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:24:53 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:24:57 Sí Grup de persones k pressi     Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:32:07 Sí Moviment que agrupa cole           Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:32:12 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 12:35:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:36:38 No (Vagi a la pregunta 3) No ho se No sé què és un lobby.



4/9/2016 12:38:17 Sí associació de persones o e         Empresa privada que es re            
4/9/2016 12:38:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 12:38:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:39:44 Sí SON GRUPS DE PRESSIÓ     Empresa privada que es re            
4/9/2016 12:41:23 Sí Determinats grups empres       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:43:29 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:43:55 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:44:48 Sí Grup q intenta influir en ad    Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:45:28 Sí Grupos que pretenden influ            Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:49:07 Sí Fenòmen que consisteix e                   Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:52:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 12:53:21 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:55:10 Sí La influencia que tenen els     Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 12:58:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:00:29 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:01:13 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:02:35 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:03:50 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 13:05:52 Sí Les mesures adoptades pe                           Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:06:06 Sí Agrupacions de gent ben c                Empresa privada que es re            
4/9/2016 13:08:41 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 13:09:51 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:09:57 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:12:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:14:23 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:25:46 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:28:56 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:29:43 Sí L'art d'intentar influir en les        Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:30:20 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:33:35 Sí depen del context; sovint s                                     Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:35:42 Sí influncies als legisladors Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:38:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:41:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:41:54 Sí Grup de persones o empre                 Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 13:42:12 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:42:19 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 13:43:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:43:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:44:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 13:51:24 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 13:52:25 Sí Aliança de poders fàctics q                            Empresa privada que es re            
4/9/2016 13:57:55 Sí grup de persones influents   Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 14:02:20 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 14:02:59 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:03:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:17:33 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:20:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:40:00 Sí Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 14:45:00 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:46:32 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 14:49:43 Sí empreses privades que ex              Empresa privada que es re            
4/9/2016 14:53:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 14:55:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 15:01:12 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 15:19:59 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 15:21:40 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 15:23:12 Sí la influencia qe ejercen los              Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 15:25:39 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 15:28:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/9/2016 15:31:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 15:34:23 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 15:41:30 Sí Es el poder que es concen       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 15:41:51 Sí influenciar amb opinions al   Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 16:01:19 Sí grup de persones que pres    Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 16:01:24 Sí Pràctica que fan grups de      Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 16:03:01 Sí Grups que actuen fent acc          Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 16:21:08 Sí grups de pressió Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 16:27:10 Sí Acció corporativa orientada                  Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 16:31:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 16:35:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 16:45:54 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 16:48:23 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 16:57:17 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 17:08:30 Sí Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 17:09:03 Sí Grups d gent q s'infiltren en                    Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 17:11:43 Sí Uns grups amb interessos                       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 17:19:28 Sí Grup amb interessos econ               Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 17:25:10 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 17:35:27 Sí Son colectius que pression                Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 17:51:54 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:03:36 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:04:46 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:05:42 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 18:08:51 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:10:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:28:36 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 18:33:41 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:37:29 Sí Grup de persones anb inte      Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:39:56 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/9/2016 18:40:39 Sí Mafiosos Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:44:39 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:47:11 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:49:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:57:29 Sí grup de pressió relacionat    Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 18:58:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:06:58 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 19:23:28 Sí És l'activitat que realitzen e         Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:24:18 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 19:24:26
4/9/2016 19:42:12 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:50:06 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:50:43 Sí Grup de persones que amb         Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:50:48 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:52:59 Sí Menbres de un grup de po   Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:53:15 Sí Grup d'emprses x fer press      Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:53:41 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 19:54:14 Sí Grups o asociacions que d              Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 19:56:32 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 19:59:39 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:02:58 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:05:27 Sí Es un conjunt basicament       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:07:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 20:08:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 20:11:56 Sí Fer de lobby Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:14:53 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:20:49 Sí Util•litzar la influència que p         Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:25:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:30:16 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            



4/9/2016 20:32:52 Sí Trabajar para influir sobre                Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:40:00 Sí Empresa privada que es re            
4/9/2016 20:46:21 Sí Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 20:58:26 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:01:22 Sí Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:03:00 Sí Grup de pressio Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:15:05 Sí Col.lectiu que s'organitza p   Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:29:59 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:30:38 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:33:47 Sí colectivo con ideas comun           Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:36:32 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:42:26 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:44:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 21:45:21 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 21:50:07 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 21:52:10 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 22:00:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 22:10:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 22:11:16 No (Vagi a la pregunta 3)
4/9/2016 22:25:47 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 22:47:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 22:49:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 22:49:46 Sí Grup que ajuda en les dec    Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 22:51:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:03:52 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:04:34 Sí Un grup d'interes que s'agr       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:14:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 23:15:38 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/9/2016 23:25:03 Sí grups de pressió al poder Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:28:23 Sí Grup de persones que inte       Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:28:54 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/9/2016 23:35:20 Sí Grup d‘empreses amb pod        Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:51:07 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/9/2016 23:59:32 Sí Grup empresarial que iinflu               Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 1:06:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 1:29:39 Sí Grup de pressió que pretén    Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 1:41:34 Sí Grups de pressió que inten        Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 1:56:15 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 2:41:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 8:18:44 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/10/2016 8:22:19 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 8:39:54 Sí Gent d'un mateix sector qu         Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 9:39:51 Sí El trasllat d,interessos priva   Empresa privada que es re            
4/10/2016 9:57:46 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 9:58:15 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/10/2016 10:12:32 Sí Grup de pressió Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 10:14:36 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 10:22:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 10:39:51 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 11:00:47 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 11:02:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 11:23:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 11:49:22 Sí Un grup d'empreses amb e               Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:08:48 Sí Grup de pressió que influe           Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:16:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 12:19:33 Sí És un grup amb poder eco              Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:22:51 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 12:29:51 Sí Entitats/ societats/ empres           Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:31:28 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            



4/10/2016 12:37:08 Sí Grups de pressió/d'interés            Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:43:19 Sí Àmbit de les relacions púb        Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 12:44:14 Sí Agrupacions de persones q        Agència o despatx d'advoc              
4/10/2016 12:54:46 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 12:57:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 12:57:30
4/10/2016 13:00:25 No sé què és un lobby.
4/10/2016 13:24:42 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 13:40:58 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 13:42:08 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 13:57:45 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 14:05:04 Sí grups d'interès que volen in        Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 16:10:58 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 17:19:37 Sí Un col-lectiu de persones q              Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 17:26:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 17:33:10 Sí Pressió d'un grup a alguna  Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 18:04:03 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 18:10:11 Sí La manipulació de grans e    Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 18:11:26
4/10/2016 18:21:12 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 18:24:46 Sí L'activitat de grups de pres           Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 18:35:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 19:10:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 19:14:04 No (Vagi a la pregunta 3)
4/10/2016 19:26:46 Sí Actuar com a lobby, com a  Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 19:49:19 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 19:51:49 Sí Grups de pressió que inten              Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 19:58:33 Sí Grups de pressió a govern Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 20:04:55 Sí Un grupo para hacer fuezaGrup d'interès que es relac            
4/10/2016 20:41:05 Sí Es la capacidad d'influènci                Empresa privada que es re            
4/10/2016 20:46:15 Sí Grup d"empreses que cont           Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 20:59:46 Sí L'accio impolsada per grup                Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 20:59:46 Sí L'accio impolsada per grup                Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:02:49 Sí Gestión de intereses entre        Agència o despatx d'advoc              
4/10/2016 21:13:16 Sí Actividades dirigidas a influ                 Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:17:10 No (Vagi a la pregunta 3) alguna enfermertat No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:19:56 Sí Grup privat amb diners i po        Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:19:58 Sí Fer pressió als politics per  Agència o despatx d'advoc              
4/10/2016 21:26:42 Sí Asessors empresa Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:27:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:35:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:38:26 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:40:48 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:47:24 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:47:30 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:47:30 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:52:03 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 21:54:00 Sí Un grup social que té uns i           Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 21:54:03 Sí Persones que fan presió a   Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:00:09 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:04:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:06:27 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/10/2016 22:35:37 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/10/2016 22:46:54 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:49:24 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:53:08 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 22:58:11 Sí relacionat amb pilitica i govGrup d'interès que es relac            
4/10/2016 23:19:09 Sí Es un grup de pressio que                 Grup d'interès que es relac            
4/10/2016 23:30:23 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            



4/10/2016 23:37:32 Sí se da cuando se favorece                 Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 0:16:49 Sí Pressió que es fa a un gru     Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 1:03:09 Sí Grups persones amb objec       Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 1:12:49 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 1:20:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 8:10:57 No (Vagi a la pregunta 3)
4/11/2016 8:39:11 Sí Grupos influyentes en el pr         Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 9:04:54 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 9:11:12 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 9:13:27 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 9:19:32 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/11/2016 9:20:58 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 9:22:29 grup d,empreses que desfaAgència o despatx d'advoc              
4/11/2016 9:47:46 Sí es una empresa o grup d'e       Empresa privada que es re            

4/11/2016 10:19:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 10:25:17 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/11/2016 10:55:24 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 10:59:42 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 11:16:42 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 11:16:49 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 11:31:58 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 11:44:21 Sí És un grup per fer pressió   Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 11:53:59 Sí es un grup o colectiu amb          Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 12:03:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 12:05:46 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 12:58:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 13:08:30 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 13:53:44 Sí Fer ús de poder i d'influènc       Empresa privada que es re            
4/11/2016 14:10:03 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 15:08:27 Sí La capacitat de influir als p  Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 15:18:42 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 15:21:07 Sí L'intent de influenciar les o    Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 15:22:16 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 15:27:51 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/11/2016 15:27:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 15:36:27 Sí L, agrupament de diferents                      Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 15:37:17
4/11/2016 15:37:23 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 15:58:59 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 16:07:22 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 16:22:48 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 16:26:05 Sí Funcionar como grupo de  Empresa privada que es re            
4/11/2016 16:28:17 Sí Grupos de presión principa     Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 16:43:24 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 16:45:54 Sí Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 16:48:00 Sí Presió per influir en decisio    Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 17:12:10 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 17:55:44 Sí abusar de tu poder sobre lo     Empresa privada que es re            
4/11/2016 18:30:19 Sí Comunicació de l'empresa     Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 18:42:03 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 18:42:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 18:42:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 19:24:29 Sí Sectorials que són els que     Empresa privada que es re            
4/11/2016 19:36:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 19:46:54 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 19:48:48 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:12:27 Sí Grup de pressió que vol inf        Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 20:13:17 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:18:59 Sí Accio de pressio de certs g          Grup d'interès que es relac            



4/11/2016 20:31:07 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 20:36:58 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 20:38:13 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 20:39:46 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:39:47 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:46:38 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:51:41 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:53:48 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 20:57:50 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:01:31 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:03:39 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:13:52 Sí Acció d'un lobby Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:15:37 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:32:16 Sí És un grup d'empresese q        Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 21:52:13 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 21:59:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 22:07:02 No sé què és un lobby.
4/11/2016 22:07:15 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 22:12:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 22:33:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 22:54:19 Sí Presió exercida a emprese                       Empresa privada que es re            
4/11/2016 23:20:53 Sí Grup de pressió que intent             Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:23:04 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/11/2016 23:31:48 Sí Grups organitzats presiona          Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:37:39 Sí Alló que fa referncia als lob            Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:41:37 Sí Grup que tracta de persuad         Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:45:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:48:46 Sí Es el "stablishment" econo                Empresa privada que es re            
4/11/2016 23:52:20 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/11/2016 23:53:34 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/11/2016 23:53:34 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/11/2016 23:57:49 Sí Grup de persones o empre                   Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 0:04:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 0:09:43 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 0:24:16 Sí Els grups de pressió que in      Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 0:43:17 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 0:48:50 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 0:49:07 Sí Grups de presió Empresa privada que es re            
4/12/2016 0:51:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 1:25:59 Sí Grup amb interessos comu  Empresa privada que es re            
4/12/2016 7:22:56 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 7:30:06 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 7:47:14 No (Vagi a la pregunta 3) . Empresa privada que es re            
4/12/2016 9:15:04 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 9:15:05 Sí Grups de persones que inf               Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 9:37:14 Sí Establir relacions per afavo   Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 9:52:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/12/2016 10:25:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 11:12:47 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 11:29:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 11:36:54 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 11:57:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 11:59:04 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 12:01:40 Sí Agrupació d'empreses d'un           Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 12:22:30 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 15:05:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 15:34:25 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 15:54:10 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 15:59:57 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/12/2016 16:00:20 No (Vagi a la pregunta 3)
4/12/2016 16:00:47 Sí Es un proceso de comunic                            Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 16:01:08 Sí agrupacions de poder en d  Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 16:10:51 Sí El poder que tiene la unión             Empresa privada que es re            
4/12/2016 16:15:54 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 16:20:26 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 16:47:04 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 17:07:18 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 17:08:41 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 17:11:39 Sí Grups influents que miren     Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 17:33:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 17:34:51 Sí Grups de pressió per dona         Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 17:48:04 Sí Un lobby es un grup de ge          Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 17:51:53 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 18:04:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 18:12:49 Sí Grup amb interés col·lectiu           Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:13:38 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:20:18 Sí Grup d empreses o person        Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:26:55 Sí un grup poderós Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:27:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 18:37:51 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:42:08 Sí Manera de comportar-se d                 Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:43:34 Sí Influir per el propi benefici,       Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:44:26 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 18:54:01 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 19:32:04
4/12/2016 19:36:09 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 19:53:25 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 19:56:34 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 20:05:10 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 20:05:31 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 20:21:56 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 20:31:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 20:32:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 20:38:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 20:44:01 Sí Los lobbies son grupos de               Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 20:48:15 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 20:48:15 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 20:52:09 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 20:58:49 Sí Un grup d'interessos Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:10:40 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:12:16 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 21:17:24 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 21:21:57 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:23:22 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:24:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:25:22 Sí Es un grup de pressio que       Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:26:44 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 21:28:38 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:32:39 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/12/2016 21:34:55 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:38:57 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:39:23 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:39:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:50:28 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:50:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 21:53:43 Sí Grups de poder que defens    Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 21:57:41 Sí els seguidors dels grups d'      Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:00:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/12/2016 22:04:07 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:16:54 Sí Grup de pressió que defen     Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:19:36 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:20:36 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:20:42 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 22:24:37 Sí Un grup de pressió Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:27:32 Sí Grups de pressió , per inte  Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:29:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 22:31:05 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 22:31:06 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 22:46:17 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/12/2016 23:04:10 Sí Es un grup de pressió que     Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:09:55 Sí Grups de pressió sobre legGrup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:10:09 Sí Es un cercle de poder sigu    Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:32:21 Sí Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:35:00 Sí Grup de persones poderos            Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:41:25 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:49:24 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/12/2016 23:51:00 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/12/2016 23:58:25 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 0:02:17 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/13/2016 0:44:05 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 6:42:02 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 6:42:21
4/13/2016 6:45:59 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 6:55:09 Sí Unió d'empreses amb obje   Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 7:43:26 Sí Grup de persones que tene         Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 8:22:56 No sé què és un lobby.
4/13/2016 8:46:23 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 9:09:53 Sí Grup amb gran capacitat x     Agència o despatx d'advoc              
4/13/2016 9:16:59 Sí Un grupo de gente que infl         Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 9:38:29 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/13/2016 11:00:24 Sí Un grup de gent que s'une       Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 11:00:53 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 12:16:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 12:21:02 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/13/2016 12:33:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 13:28:09 Sí Grups que presionen al po       Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 16:03:46 Sí La influència que tenen em     Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 18:04:52 Sí És l'acció d'un grup de pre Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 18:12:08 Sí un moviment organitzatiu d     Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 18:27:19 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 18:41:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 18:47:00 Sí Grup d'interès que pretén i                      Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 19:03:21 Sí Es una de grup empresaria    Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 19:59:15 Sí Es l'acció de presionar als       Agència o despatx d'advoc              
4/13/2016 21:17:17 No (Vagi a la pregunta 3)
4/13/2016 21:31:59 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 21:39:19 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/13/2016 22:59:55 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/13/2016 23:08:26 Sí Grups d'interessos comuns       Grup d'interès que es relac            
4/13/2016 23:37:02 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/14/2016 9:52:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/14/2016 12:23:11 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/14/2016 14:20:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 15:01:11 Sí Un grup de pressió per pre        Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 19:03:10 Sí grups socials que volen fer         Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 19:15:53 Sí Es un conjunt de persones               Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 19:40:47 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/14/2016 20:58:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 21:08:05 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 21:08:30 Sí És la manera d'actuar dels         Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 21:11:33 Sí Colectiu d'alt poder Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 21:14:52 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 21:27:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 21:33:58 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/14/2016 21:42:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 22:02:03 Sí La pressió de determinats               Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 22:19:29 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 22:24:10 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 22:38:50 Sí És un grup de pressió  que           Grup d'interès que es relac            
4/14/2016 22:41:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 22:44:56 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/14/2016 22:54:23 Sí Grup de control Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 1:10:32 Sí Grup de pressio sobre un tGrup d'interès que es relac            
4/15/2016 3:59:22 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 7:40:15 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/15/2016 9:03:48 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            

4/15/2016 11:19:44 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/15/2016 11:20:33 Sí acció que influeix en la des    Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 11:22:15 Sí conjunt de persones o inst                        Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 11:31:51 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 11:39:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/15/2016 11:44:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 11:48:04 Sí CREAR UNIÓ D'INTERES Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 11:59:17 Sí El poder de certs grups de           Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:04:28 Sí grupo de presión con intere  Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:15:20 Sí Un colectiu que fa servir la            Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:18:18 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:19:36 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:55:21 Sí Pressió sobre esferes polít       Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 12:59:47 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 13:01:12 Sí Empresa privada que es re            
4/15/2016 14:33:06 Sí Grup que exerceix pressió     Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 15:36:21 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/15/2016 16:10:11 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 16:22:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/15/2016 16:51:16 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/15/2016 18:12:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/15/2016 19:09:00 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/15/2016 19:18:10 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/15/2016 22:32:33 Sí Un grup de poder. Grup d'interès que es relac            
4/15/2016 22:41:06 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/16/2016 12:11:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/16/2016 13:40:51 Sí Associar-se o agrupar-se g                    Grup d'interès que es relac            
4/16/2016 20:59:09 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/16/2016 21:20:51 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/16/2016 21:26:57 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/16/2016 21:34:08 Sí Grup d'empreses amb mol  Empresa privada que es re            
4/17/2016 10:19:17 No (Vagi a la pregunta 3)
4/17/2016 11:37:56 Sí Es un grup relacionat amb            Agència o despatx d'advoc              
4/17/2016 15:14:09 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/17/2016 16:54:59 Sí Grup d'interès que es relac            
4/17/2016 18:56:53 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/17/2016 19:06:11 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/17/2016 19:06:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/17/2016 19:32:32 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/17/2016 19:32:33 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            



4/17/2016 21:42:33 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/17/2016 22:52:41 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/18/2016 2:53:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé qué es No sé què és un lobby.

4/18/2016 17:03:51 Sí Grup grupo de gent que te     Grup d'interès que es relac            
4/18/2016 18:41:22 Sí Grup amb capacitat d'influè         Grup d'interès que es relac            
4/18/2016 21:22:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/19/2016 16:06:49 Sí grup de pressió per aconse    Grup d'interès que es relac            
4/19/2016 16:29:01 Sí És la pressió de grups d'int               Grup d'interès que es relac            
4/19/2016 16:45:21 Sí Grup de pressió relacionat                    Grup d'interès que es relac            
4/19/2016 17:54:35 Sí Grup de pressió a un col•leGrup d'interès que es relac            
4/19/2016 18:13:11 Sí Pressió de les empreses c      Grup d'interès que es relac            
4/20/2016 10:22:46 Sí Grups de pressió sobre ins  Grup d'interès que es relac            
4/20/2016 14:21:29 Sí Grup grupo de gent que te     Grup d'interès que es relac            
4/20/2016 14:29:45 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/20/2016 14:42:00 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/21/2016 15:30:38 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 15:32:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 15:37:32 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/21/2016 15:42:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 15:44:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 15:46:38 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 16:25:23 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 19:30:45 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 19:39:38 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/21/2016 19:47:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 19:48:01 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/21/2016 19:56:12 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/21/2016 21:27:03 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/21/2016 21:27:55 Sí Grup de pressió Agència o despatx d'advoc              
4/21/2016 22:14:51 Sí El lobbisme és l'àmbit de le            Grup d'interès que es relac            
4/21/2016 22:25:58 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/21/2016 22:52:29 Sí Grup d,influencia sobre l.adGrup d'interès que es relac            
4/21/2016 22:58:21 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/22/2016 8:21:54 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/22/2016 12:47:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/22/2016 15:33:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/22/2016 17:53:39 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/22/2016 20:35:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/23/2016 9:27:01 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/23/2016 9:30:45 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/23/2016 9:43:04 Sí Grup de persones o entitat        Grup d'interès que es relac            

4/24/2016 12:52:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 10:31:14 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/25/2016 10:58:20 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 12:30:57 Sí Grup d'empreses que Grup d'interès que es relac            
4/25/2016 13:32:09 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 14:00:17 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 15:02:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 15:34:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 17:36:48 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 19:04:49 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/25/2016 21:53:34 Sí Grup de pressió sobre les   Grup d'interès que es relac            
4/25/2016 23:17:36 Sí Es un corrent d'influencia,       Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 12:20:30 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 15:25:12 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 15:25:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 15:25:36 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 15:29:32 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 15:33:35 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/26/2016 15:37:56 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 16:06:09 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 16:12:43 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 16:12:56 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 16:35:20 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 16:44:07 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/26/2016 16:55:53 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 16:56:59 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 16:58:26 Sí És una organització que ex            Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 17:45:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 17:48:24 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 17:50:34 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 18:26:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 20:29:29 Sí Influència a terceres perso Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 20:52:46 Sí És la influència que exerce                        Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 20:58:35 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:04:44 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:15:59 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 21:16:48 Sí Acció duta a terme per un                         Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:17:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:21:36 Sí Seria pertanyer a un grup d       Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:22:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:23:57 Sí Grup de persones organitz       Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:24:25 Sí Ajut polític entre sector ind   Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:29:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:36:55 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:39:56 Sí es un grup economic  amb                           Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:47:21 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:52:55 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 21:54:23 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:54:24 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 21:54:25 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 22:02:47 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 22:10:05 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 22:12:18 Sí essio els quals dediquen e                        Grup d'interès que es relac            
4/26/2016 22:16:01 Sí Grup de multinacionals am            Empresa privada que es re            
4/26/2016 22:20:20 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 22:29:48 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/26/2016 22:33:07 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/26/2016 22:40:27 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 0:07:43 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 0:07:53 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/27/2016 0:49:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/27/2016 8:13:14 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/27/2016 8:23:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/27/2016 8:26:57
4/27/2016 8:35:24 No sé què és un lobby.
4/27/2016 8:49:56 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 9:19:36 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            

4/27/2016 10:00:45 Sí Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 13:52:04 Sí Es una union de geupos pa      Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 14:52:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/27/2016 17:33:43 Sí Grup d'interès que es relac          Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 17:54:57 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 18:00:45 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/27/2016 18:04:07 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/27/2016 18:16:37 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
4/27/2016 18:39:00 Sí Es un grup de persones qu          Grup d'interès que es relac            
4/27/2016 19:07:37 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4/27/2016 23:57:45 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 2:04:54 Sí Agència que és relaciona a          Agència o despatx d'advoc              

4/28/2016 12:13:30 Sí Conjunt de persones o em     Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 12:15:37 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 12:20:15 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 12:27:26 Sí Grup de pressió Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 12:28:10 Sí és una acció duta a terme                                Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 12:33:22 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 12:37:23 Sí conjunt de persones que v           Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 14:29:32 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 14:39:31 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 14:41:28 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 14:43:52 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 15:19:35 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 15:46:08 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 15:52:54 Sí Movimento que intenta influ     Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 16:14:53 No (Vagi a la pregunta 3) Agència o despatx d'advoc              
4/28/2016 16:58:42 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 17:20:50 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/28/2016 17:21:30 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/28/2016 23:45:39 Sí Grup que fa pressió als po              Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 1:25:19 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 9:48:37 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 9:49:13 Sí Grup d'interès que es relac            

4/29/2016 10:20:44 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 10:34:48 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 10:40:40 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 13:50:06 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/29/2016 15:07:29 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/29/2016 16:56:36 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
4/29/2016 23:33:11 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
4/30/2016 9:11:06 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

4/30/2016 19:56:11 No (Vagi a la pregunta 3) Grup d'interès que es relac            
5/1/2016 10:51:55 Sí Quan una entitat privada e        Empresa privada que es re            
5/1/2016 14:53:02 No (Vagi a la pregunta 3) Empresa privada que es re            
5/2/2016 14:25:48 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/2/2016 14:42:19 Sí Agrupació de gent amb un  Grup d'interès que es relac            
5/2/2016 14:49:46 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/3/2016 18:32:17 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/4/2016 21:25:41 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/4/2016 21:49:33 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/4/2016 23:25:11 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.
5/5/2016 0:00:08 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.

5/5/2016 14:41:37 No (Vagi a la pregunta 3) No sé què és un lobby.



4. Què entén per grup d'int5. Quins dels següents exe        6. Quin grau de confiança             7. Com definiria la democr        
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    8 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              7 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua. 5 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        8 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   0 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació., A   0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                9 Parlamentària, Representa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones a les            Agència de comunicació. 1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    6 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid             6 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   3 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    6 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              3 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid               0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 7 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 4 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 5 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        5 Poc representativa



No sé que és un grup d'inteOrganització de Consumid   0 Poc transparent, Poc repre
No sé que és un grup d'interès. 7 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Anti-parlamentària, Poc rep
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  8 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                  1 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Parlamentària, Poc transpa   
No sé que és un grup d'inteGreenpeace. 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       3 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid           1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  7 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,             2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Assamblea N  7 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        8 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid            1 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               5 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           2 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Poc transparent, Represen
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid               2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid            5 Parlamentària, Participativa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        8 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   3 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Parlamentària, Poc particip   
No sé que és un grup d'inteAssociació Espanyola de P        3 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Poc transparent, Represen
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,              5 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              2 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    6 Parlamentària, Representa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   7 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 10 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid      5 Parlamentària, Poc particip



Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  10 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Assamblea N  3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 7 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe          0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa        7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua., 1 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 6 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           7 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   5 Poc representativa
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       9 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 5 Transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Participativa  
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 5 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            7 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           6 Parlamentària, Participativa  
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe    4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc participativa, Poc trans
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats. 5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 2 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Poc transparent
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats. 4 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       4 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de P        7 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   7 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,       3 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones a les            Agència de comunicació. 2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe 4 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Assamb   1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe 5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 5 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         6 Parlamentària



Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              5 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Parlamentària, Representa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  4 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                       7 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         3 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua.,     4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Parlamentària
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        4 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa              2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa              6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   0 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Parlamentària
Conjunt de persones a les            Bufet d'advocats., Associa           3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid        4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 2 Poc participativa
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 3 Parlamentària, Poc transpa

3
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  4 Poc transparent
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  1 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa            0 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    6 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua., Organització de Consumid                  Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  1 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc particip     



Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        5 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid           5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Greenpeace. Anti-parlamentària, Poc rep
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Parlamentària, Poc represe
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       2 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            7 Parlamentària, Poc transpa
No sé que és un grup d'inteAgència de comunicació. 0 Poc representativa

0 Poc transparent
Conjunt de persones a les            Assamblea Nacional Catal 3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   8 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid        5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Agència de c 4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Parlamentària
Conjunt de persones a les            Greenpeace. 3 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  2 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                   0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua.,                       6 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones a les            Greenpeace. 0 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           6 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua., 5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Poc transparent
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua.,        0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         6 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                   6 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 5 Parlamentària, Participativa  
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 1 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 4 Parlamentària, Poc represe



Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   2 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Poc representativa
No sé que és un grup d'interès. Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 4

Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    0 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. Poc transparent
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès comú, amb l'objectiu de de   Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones a les            Assamblea Nacional Catal 4 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària
No sé que és un grup d'inteGreenpeace. 5 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Poc representativa

Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         6 Parlamentària, Representa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 5 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 7 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Assamblea N  3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid               3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           6 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            4 Poc participativa, Transpar     
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    7 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    7 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  7 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              5 Parlamentària, Representa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 9 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       7 Parlamentària, Participativa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P     4 Poc transparent
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de P        7 Parlamentària, Poc transpa  
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc participativa, Poc trans   
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats., Associa      2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid               8 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones a les            Bufet d'advocats. 7 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            0 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           4 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   8 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        4 Parlamentària, Poc particip     



Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                      4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         5 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid            6 Anti-parlamentària, Poc pa     

Bufet d'advocats. 0 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   0 Poc representativa
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   5 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        3 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats. 3 Poc representativa
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 2 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 2 Poc representativa
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa      0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Parlamentària
No sé que és un grup d'interès. 5 Anti-parlamentària, Poc rep
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 3 Parlamentària, Participativa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Parlamentària
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid             5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de la  4 Parlamentària
Conjunt de persones a les            Bufet d'advocats. 1 Parlamentària, Anti-parlam          
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 5 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc participativa, Poc trans   

Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   6 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  8 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 2 Poc participativa, Poc trans   
No sé que és un grup d'intePlataforma per la llengua. 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'intePlataforma per la llengua. 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'intePlataforma per la llengua. 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         2 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Parlamentària, Poc particip     



Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  2 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   6 Parlamentària
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       2 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  8 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    7
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           7 Parlamentària, Participativa    

Organització de Consumid       6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   1 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    0 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid         0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 1 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               3 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        8 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       6 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,          6 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   2 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Participativa    
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid          8 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid       5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Anti-parlamentària, Poc pa    
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 3 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Poc participativa, Poc trans
No sé que és un grup d'inteAssociació Espanyola de P  1 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'interès. 0 Poc transparent



Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal       2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       3 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            1 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones a les            Greenpeace. 2 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           4 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 1 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   0 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       1 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  5 Poc transparent, Poc repre
No sé que és un grup d'inteAgència de comunicació. 2 Parlamentària, Poc transpa   
No sé que és un grup d'interès. 1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        0 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         6 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 5 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,          3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Parlamentària, Participativa  
No sé que és un grup d'inteOrganització de Consumid   2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         3 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    5 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Participativa, Poc transpare
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 4 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones a les            Bufet d'advocats. 2 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  6 Parlamentària, Poc particip
Conjunt de persones a les            Agència de comunicació. 5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Anti-parlamentària, Poc tra   



Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 3 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  7 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        4 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal       1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              4 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,              7 Parlamentària, Participativa  
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Poc transparent
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de la  6 Parlamentària, Poc represe
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Parlamentària, Poc particip   

3
Conjunt de persones a les            Greenpeace. 3 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   7 Parlamentària, Participativa    
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Anti-parlamentària, Poc tra
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       0 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P         0 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats. 3 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 5 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   2 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   0 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P         2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    9 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 7 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 5 Poc transparent
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       5 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua., 4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones a les            Greenpeace. 4 Poc participativa, Poc trans   



Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 6 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              7 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 3 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    6 Parlamentària, Poc particip  
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 4 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Parlamentària
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       2
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 0 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 5 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               0 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    5 Parlamentària, Poc particip  
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  4 Parlamentària, Participativa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               4 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            5 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa              1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              0 Participativa, Poc transpare
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Poc participativa, Poc trans   
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats. 1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid        7 Poc participativa
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       7 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    4 Participativa, Poc represen
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      5 Anti-parlamentària, Poc rep
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        2 Parlamentària, Poc particip    
No sé que és un grup d'inteAgència de comunicació. 3 Parlamentària, Participativa    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 7 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Agència  8 Anti-parlamentària, Poc pa    
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  6 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de la  3 Poc transparent
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        5 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 0 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Poc transparent



Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe          0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones a les            Agència de comunicació. 5 Poc transparent
No sé que és un grup d'interès. 5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   0 Anti-parlamentària, Poc pa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                  3 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Assamblea N        2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  0 Anti-parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua. 6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe    1 Parlamentària
No sé que és un grup d'inteAgència de comunicació. 6 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 4 Parlamentària, Participativa   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal       5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 5 Parlamentària, Poc particip    
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,              0 Parlamentària, Poc transpa
No sé que és un grup d'intePlataforma per la llengua.,   1 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      7 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc represe
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa           7 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 2 Anti-parlamentària, Poc tra
No sé que és un grup d'inteAssociació Espanyola de P         4 Participativa, Poc transpare   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    4 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats. 3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    7 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    1 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   5 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         4 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        1 Parlamentària, Poc particip     
No sé que és un grup d'inteAssamblea Nacional Catal 2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid             4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           5 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones a les            Agència de comunicació. 6 Anti-parlamentària, Poc rep
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              6 Anti-parlamentària, Particip
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 3 Anti-parlamentària, Poc pa     



Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      5 Anti-parlamentària, Poc pa   
No sé que és un grup d'inteAgència de comunicació. 3 Poc transparent
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       5 Parlamentària, Poc represe
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           6 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        3 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,             5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid      7 Parlamentària, Poc transpa  
No sé que és un grup d'inteAssociació Espanyola de P        2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 6 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid          7 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid    1 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         2 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid   0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        7 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P            7 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   3 Poc representativa
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua.,               3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    0 Anti-parlamentària, Poc pa     
No sé que és un grup d'intePlataforma per la llengua., 6 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid                 2 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid               3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones a les            Plataforma per la llengua. 1 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        4 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc participativa
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      4 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                       1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   1 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 1 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      3 Anti-parlamentària, Poc pa    
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       4 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         0 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid     4 Poc transparent

Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       5 Parlamentària
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,          7 Anti-parlamentària, Particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                 7 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Associa              3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid             1 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,      5 Participativa, Poc transpare   
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de P  2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                         3 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,   3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    5 Representativa



Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       6 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Associació E     4 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Assamblea N  5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P        6 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació., A      3 Parlamentària, Poc particip     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        0 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 2 Poc transparent
No sé que és un grup d'inteBufet d'advocats., Associa        0 Poc participativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   6 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Greenpeace. 7 Parlamentària, Poc transpa
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P   2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,        5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Greenpeace., Associació E     5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,              3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,           3 Anti-parlamentària, Poc tra   
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,         4 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua., 8 Participativa, Poc transpare
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   5 Participativa
Conjunt de persones a les            Organització de Consumid              5 Anti-parlamentària, Poc pa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P  2 Poc participativa
Conjunt de persones o organitzacions amb un interès       3 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   6
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                   6 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,     2 Poc participativa, Poc trans
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              0 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid   2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid               7 Parlamentària, Poc particip   
Conjunt de persones a les quals agraden les mateixes        2 Poc participativa, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,               5 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    1 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones a les            Associació Espanyola de P        0 Transparent
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 2 Anti-parlamentària, Poc pa     
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,                    8 Parlamentària, Poc transpa   
Conjunt de persones o org           Associació Espanyola de P           5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Agència de comunicació. 5 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Bufet d'advocats., Greenpe    5 Poc participativa, Poc trans   
Conjunt de persones o org           Assamblea Nacional Catal 6 Poc transparent, Poc repre
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,    2 Poc transparent
Conjunt de persones o org           Plataforma per la llengua.,            4 Poc representativa
Conjunt de persones o org           Organització de Consumid              3 Parlamentària, Poc particip     



8. Com s'informa habitualm    9. Creu que els ciutadans t        10. Quins dels següents ac              11. Què li sembla que les g                 
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.

   esentativa No Grans empreses
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz     Em sembla malament.
Diari i internet Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
tot Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.



Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz      Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz     Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. No Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   M'és igual, no m'importa.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Petites e       Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Totes les anteriors Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Llegueixo els diaris, escolto      Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.



Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   M'és igual, no m'importa.
totes les plataformes Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.

No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz     Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Llegeixo el diari. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les tres primeres opcions Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O     Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Ciutadan  Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.



Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Grans fo   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Ciutadans particulars Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.

Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.



Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No ONGs Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Xarxes socials Sí Grans empreses, Organitz      Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Mitjans de comunicació Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.



Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No M'és igual, no m'importa.

Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.

Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. ONGs, Organitzacions de cEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Actualment trobo més fàcil                Sí, però en poca mesura. L'Ibex 35, que controla rea   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No ONGs, Organitzacions de cM'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, Organitzacions de ciutadans



Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. No Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Petites e       Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.

Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Em sembla malament.
Totes les anteriors Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Ciutadans particulars Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.



Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Organitz   M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, ONGs, C  Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Televisió, twitter i facebook        Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.

No Em sembla malament.



Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Totea Sí Grans empreses, Petites e       Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Ciutadans particulars Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Organitzacions de ciutadanM'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.



Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.

Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
De tot una mica No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Ciutadans particulars Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Selecció de diaris per Twitt  Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses, Petites e       Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitzacions de ciutadans
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.



Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   M'és igual, no m'importa.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz         Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, BANCS Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.

  rticipativa, Poc transparent   Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Tot alhora Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
      no escolto les noticies Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadan   Em sembla bé.
Llegeixo el diari. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Ciutadans particulars Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.



Miro la televisió. No Petites empreses, Ciutada  M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, P  Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Ciutadan  Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses, Ciutadan  Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitzacions de ciutadans
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.



Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí Grans empreses
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. estat Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Los que   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses, Petites e       Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Petites e     Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Petites empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Normalment no m'infirmo No Grans empreses Em sembla malament.
Normalment no m'infirmo No Grans empreses Em sembla malament.
Normalment no m'infirmo No Grans empreses Em sembla malament.
Escolto la ràdio. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Twiter Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.

Miro la televisió. Sí Organitzacions de ciutadanEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Escolto la ràdio. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Llegeixo el diari. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Llegeixo el diari. No Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, a  Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.



Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, L  Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, C  M'és igual, no m'importa.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses M'és igual, no m'importa.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Ciutadans particulars Em sembla malament.

  rticipativa, Poc transparent Sí Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Llegeixo el diari. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Escolto la ràdio. No Grans empreses, ONGs, O   Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. ONGs, Organitzacions de cEm sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí Grans empreses Em sembla malament.

Sí, però en poca mesura. Organitzacions de ciutadanEm sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
radio, twitter, televisió... Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla malament.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. No Grans empreses Em sembla bé.
Miro la televisió. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, ONGs, O   Em sembla bé.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses Em sembla malament.
Miro la televisió. No Grans empreses Em sembla malament.
Les llegeixo per internet. Sí, però en poca mesura. Grans empreses, Organitz   Em sembla bé.



12. Quina creu que és la fu        13. Què li sembla que les O                14. Quina creu que és la fu      15. Creu que es possible c                
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar, gestionar i defensar els interessos generals i comuns       No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els interessos particulars i genera        Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    

Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    

Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        

Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    

Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    

Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.

Liderar el moviment indepe              No.

Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'ampli abast i animar els partits                      
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. No.

Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.

Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    

Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    

Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    



Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar, gestionar i defensar els int           Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        

Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    

Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar, gestionar i defensar els int           Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.



Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.

Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.



Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar, gestionar i defensar els interessos generals i comuns       Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar, gestionar i defensar els interessos generals i comuns       No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí.
Donar a conèixer què és i c       M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    



Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar, gestionar i defensar els int           Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        

Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        

Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'ampli abast i animar els partits                      
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Sí, però només si s'és una        



Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Promoure iniciatives d'amp                            Sí.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             No.
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              No.
Representar, promocionar                Em sembla malament. Organitzar esdeveniments             No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla bé. Organitzar esdeveniments             Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Donar a conèixer què és i c       Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    
Representar, promocionar                Em sembla malament. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                M'és igual, no m'importa. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No.
Representar, promocionar                Em sembla bé. Liderar el moviment indepe              Sí, però només si s'és una        
Representar, promocionar                Em sembla malament. Liderar el moviment indepe              No a nivell particular però s    
Defensar i gestionar els int           Em sembla bé. Promoure iniciatives d'amp                            No a nivell particular però s    



16. Sap si hi ha alguna me            Sexe Edat Situació laboral
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No existeix una regulació e        Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Administració Pública
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant



No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant i treballador
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant



No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys treballador a l'estiu
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. No binari De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Estudiant i treballant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 26 a 40 anys Pringat
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun

Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò

     si com a organització. Femení de 41 a 60 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No existeix una regulació e        Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

     si com a organització. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  



No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys       Funcionària
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant i Treballador a co   
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Mestra
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant



Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

No ho sé. Femení de 41 a 60 anys
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Funcionària
Sí, existeix una regulació eFemení Més de 60 anys Jubilat/ada
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

     si com a organització. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant i treballadora
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  

Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Funcionària
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant

      persona o empresa influen     Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
     si com a organització. Femení De 16 a 25 anys Estudiant

No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Ara mateix esperant a pod              
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Gos de Companyia de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Més de 60 anys Jubilat/ada
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys  Aturada i estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Docent
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  



No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Funcionari
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  

No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Funcionari
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys estudio i trebalo
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No existeix una regulació e        Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
Sí, existeix una regulació eMasculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Aturat/ada
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys treballador i estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte d'u  

Femení Més de 60 anys Jubilat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Aturat/ada
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò



No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys U
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys treballador a compte d'un a   
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudio i treballo a compte  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys U
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treball domèstic no remun
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí Més de 60 anys Aturat/ada
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys treballador i estudiant a tem   
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys e
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení Més de 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant



No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No existeix una regulació e        Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Aturat/ada
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No, no n'hi ha cap ni a nive      Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  

        polítics catalans a convoca                   Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  



No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys estudiant i treballadora a c   
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No, no n'hi ha cap ni a nive      Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
Sí, existeix una regulació eFemení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
Sí, existeix una regulació eMasculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Estudiant
No ho sé. Femení de 41 a 60 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant/Treballadora a co   
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Masculí De 16 a 25 anys Estudiant
No ho sé. Femení De 26 a 40 anys Treballador/a a compte prò
No ho sé. Masculí De 26 a 40 anys Treballador/a a compte d'u  



Nivell d'educació rebuda Població
Llicenciatura, Grau o equivBescanó
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Bescanó
Llicenciatura, Grau o equivLloret de Mar
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cicle formatiu de grau sup      Bescano
Llicenciatura, Grau o equivMadrid
Llicenciatura, Grau o equivsant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          sant joan de vilotarrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada 
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Batxillerat, BUP, COU, Bat   L Estartit
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Llicenciatura, Grau o equivmanrrsa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Sóc estudiant de grau. Com     Amer
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitós de Bages
Cicle formatiu de grau sup      Girona
Llicenciatura, Grau o equivLLANÇÀ! Hola tuli
ESO completa (Graduat es          sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivGranollers
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant esteve d'en bas
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Figueres
Cicle formatiu de grau sup      Girona
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBalsareny
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
ESO completa (Graduat es          sant pere de torello
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Samt Quirze de Besora
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Cicle formatiu de grau mitjà      Girona
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivFigueres
Llicenciatura, Grau o equivLlançà



ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivCastelldefels 
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan V. 
Llicenciatura, Grau o equivBlanes
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      sant joan de vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   girona
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de V
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Roses
Cursos d’especialització pr     Manresa
Llicenciatura, Grau o equivMANRESA 
Cursos d’especialització pr     sallent
Cursos d’especialització pr     Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cursos d’especialització pr     Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSúria
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Quirze del Vallès
Llicenciatura, Grau o equivmanresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSalt
Llicenciatura, Grau o equivLlançà 
Llicenciatura, Grau o equivbarcelona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivGranollers
Cicle formatiu de grau sup      sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vulatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
ESO completa (Graduat es          Sant joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSantpedor
Llicenciatura, Grau o equiv08250 St. Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      manresa
Llicenciatura, Grau o equivSolsona
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivPuig-reig
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivSabadell
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivCalldetenes
ESO completa (Graduat es          mareas
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManlleu



Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSANT QUIRZE DE BESORA 
Llicenciatura, Grau o equivmanresa
Cicle formatiu de grau mitjà      sant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Doctorat
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSanta Cristina d'Aro
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cursos d’especialització pr     Santpedor
ESO completa (Graduat es          Sant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau mitjà      sant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau mitjà      8250
Cursos d’especialització pr     Aarhus Denmark
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivMANRESA
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Cursos d’especialització pr     Sant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivFigueres
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada 
ESO completa (Graduat es          Manresa 
Doctorat Manresa
Llicenciatura, Grau o equivbellaterra
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de V
Cursos d’especialització pr     Manresa
Llicenciatura, Grau o equivcallus
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Santpedor 
Llicenciatura, Grau o equivsant fruitos de bages
Llicenciatura, Grau o equivSallent
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cursos d’especialització pr     Santpedor
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan vilatorrada
Cursos d’especialització pr     manresa
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cursos d’especialització pr     moià
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivTerrassa
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Girona 
Llicenciatura, Grau o equivTarragona 
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant joan de vilatorrada
DI/ LLEVADORA Sant salvador de guardiola



Llicenciatura, Grau o equivsant joan de v
Egb Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivBalsareny
Batxillerat, BUP, COU, Bat   El Masnou
Cicle formatiu de grau sup      Girona
Llicenciatura, Grau o equivOlot
Cursos d’especialització pr     Llançà!! :D
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Llicenciatura, Grau o equivSant Vicenç de Castellet
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sallent
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivEl pont de vilomara
Cicle formatiu de grau sup      Mamresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cursos d’especialització pr     Manresa

   un altre Manresa
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Cursos d’especialització pr     Cerdanyola del Vallès 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Tarragona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Doctorat Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Doctorat
ESO completa (Graduat es          Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
Cursos d’especialització pr     manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant joan de vilatorrada
Doctorat Manresa
Llicenciatura, Grau o equivfigueres
ESO completa (Graduat es          Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cursos d’especialització pr     Manresa

Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   St Joan Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivEsparreguera 



Llicenciatura, Grau o equivalent
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Llicenciatura, Grau o equivSant salvador de guardiola
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Batxillerat, BUP, COU, Bat   manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      manresa
Llicenciatura, Grau o equivSantpedor
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivmanresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Sant Fruitos de Bages
ESO completa (Graduat es          Navas
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivEl Masnou
Llicenciatura, Grau o equivCastellnou de Bages
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   sant joan de vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Avià
Cicle formatiu de grau sup      Santpedor
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Navarcles
Llicenciatura, Grau o equivNavàs
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Salvador de Guardiola
Cicle formatiu de grau sup      SABADELL
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivmanresa
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Doctorat Barcelomna
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          Sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          San Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitós de Bages
Cicle formatiu de grau sup      alcarràs
Llicenciatura, Grau o equivsant fruitos
Cicle formatiu de grau sup      sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Navarcles
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Lleida
Cursos d’especialització pr     Solsona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages 
Llicenciatura, Grau o equivPalleja
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSabadell
ESO completa (Graduat es          Gironella



Llicenciatura, Grau o equivTarragona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Doctorat Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant joan

Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cursos d’especialització pr     Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivCallus
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivTerrassa
Llicenciatura, Grau o equivArtes
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivBcn
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa

Mantesa
Llicenciatura, Grau o equivNavàs
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan De Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivL'Hospitalet de Llobregat
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cursos d’especialització pr     Tremp
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBlanes
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivMontcada i reixac
Llicenciatura, Grau o equivMontcada i reixac
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
ESO completa (Graduat es          Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Llicenciatura, Grau o equivManresa 
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Rajadell
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrad
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrad
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Tinc 15 anys i estic cursan   Catalunya
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivOlesa de Montserrat
Llicenciatura, Grau o equivCervera
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada. 
Llicenciatura, Grau o equivManresa



Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitós de Bages 
Llicenciatura, Grau o equivMonistrol de Montserrat
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cicle formatiu de grau sup      Girona

   un altre
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Castelldefels
Llicenciatura, Grau o equivsallent
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Monistrol
Cicle formatiu de grau mitjà      manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada 
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa 
ESO completa (Graduat es          Sant hoan vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Sant hoan vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Llicenciatura, Grau o equivTordera, Barcelona. 
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
ESO completa (Graduat es          Castellar del valles
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivSt Joan Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Martorell
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Doctorat
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Cicle formatiu de grau mitjà      Igualada
Llicenciatura, Grau o equivsabadell
ESO completa (Graduat es          Llansa
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivSantpedor
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitós de Bages
Doctorat
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Granollers
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa 
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU



ESO completa (Graduat es          8250
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
cicle de grau superior i car  bcn
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant fruitos de bages
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitós de Bages
Cursos d’especialització pr     manresa
Cursos d’especialització pr     Xxx
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivXàtiva
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
ESO completa (Graduat es          Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivCapellades
ESO completa (Graduat es          Barberà del Vallés
ESO completa (Graduat es          Barberà del Vallés
Llicenciatura, Grau o equivTerrassa
Llicenciatura, Grau o equivTortosa
Llicenciatura, Grau o equivGalicia
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Cicle formatiu de grau sup      Taradell
Cicle formatiu de grau sup      Vallbona d'Anoia 
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitos del Bages
ESO completa (Graduat es          Manlleu
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivSant Feliu de Guíxols
Doctorat 43007
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada 
ESO completa (Graduat es          Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
ESO completa (Graduat es          Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant fruitos de bages
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris



Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivbarcelona
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
3r eso SantFruitos
Cursos d’especialització pr     Barcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Santpedor 
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Vic
Llicenciatura, Grau o equivVic
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada 
Cursos d’especialització pr     Reus
Cicle formatiu de grau mitjà      manresa
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Vic
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      Vic
Sense estudis d'ESO o EGSantpedor
Cicle formatiu de grau sup      Sallent
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitòs de Bages
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      Santpedor
Cursos d’especialització pr     Berga
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Roda de Ter
Cicle formatiu de grau sup      Sallent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Roda de Ter
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
ESO completa (Graduat es          Roda de ter
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          vic
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Cursos d’especialització pr     Sant Vicenç de Castellet
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Cicle formatiu de grau sup      St .Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSt Joan d Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivMataro
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Sense estudis d'ESO o EGSant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivalent



Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa

   un altre Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivVic
Cicle formatiu de grau mitjà      Roda de Ter
Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sant Fruitós de Bages
Cicle formatiu de grau sup      Sant Fruitós de Bages
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cursos d’especialització pr     Camps
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   SANT JOAN DE VILATORRADA
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
ESO completa (Graduat es          Santpedor
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages
ESO completa (Graduat es          Santpedor
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSúria
Llicenciatura, Grau o equivalent

Manresa
Cicle formatiu de grau sup      ST.SALVADOR GUARDIOLA
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Vic
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Mecànic 
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Llicenciatura, Grau o equivRoda de Ter
Llicenciatura, Grau o equivRoda de Ter
Llicenciatura, Grau o equivgirona
Cicle formatiu de grau mitjà, FP1, Oficialia industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de Vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivSantpedor
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Girona
ESO completa (Graduat es          Sant Joan Vilatorrada
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Vic
Doctorat barcelona
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Cursos d’especialització pr     Barcelona
ESO completa (Graduat es          Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   barcelona
ESO completa (Graduat es          Barcelona
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona



Cicle formatiu de grau mitjà      Llançà
ESO completa (Graduat es          Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Llançà
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Figueres
Cursos d’especialització pr     Manresa
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   llança
Cursos d’especialització pr     Manresa
Cicle formatiu de grau sup      Llança
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Llança
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau mitjà      Igualada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Tarragona
Cicle formatiu de grau sup      Reus
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivLa bisbal d'emporda
Llicenciatura, Grau o equivPINELL DE BRAI
Cursos d’especialització pr     Girona
Cicle formatiu de grau sup      BARCELONA
Llicenciatura, Grau o equivEivissa
Llicenciatura, Grau o equivViladecans
Llicenciatura, Grau o equivVinebre
Cursos d’especialització pr     Terrassa
Llicenciatura, Grau o equivEivissa
Cicle formatiu de grau sup      pontevedra
Cicle formatiu de grau sup      Carlet
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Batxillerat superior, PREU
Llicenciatura, Grau o equivNavarcles
ESO completa (Graduat es          sallent
ESO completa (Graduat es          Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages
ESO completa (Graduat es          Mataró
Doctorat mataro
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Llorenç de Morunys
Llicenciatura, Grau o equivMataró
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
ESO completa (Graduat es          Mataró
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sallent
Llicenciatura, Grau o equivSant quirze de besora
Llicenciatura, Grau o equivLleida
ESO completa (Graduat es          Igualada
ESO completa (Graduat es          calaf
Cicle formatiu de grau mitjà      Lleida
Cicle formatiu de grau mitjà      calaf
ESO completa (Graduat es          Juneda
ESO completa (Graduat es          Juneda



Sense estudis d'ESO o EGlleida
Cicle formatiu de grau sup      Girona 
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada.
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan de vilatorrada 
Llicenciatura, Grau o equivCassà de la Selva
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivblanes
Llicenciatura, Grau o equivSant Feliu de Guíxols
Llicenciatura, Grau o equivBONMATÍ 
Llicenciatura, Grau o equivCastellar del Vallès
Llicenciatura, Grau o equivPortbou
Llicenciatura, Grau o equivTordera
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan de vilatorrada 
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Lleida
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Llicenciatura, Grau o equivLleida
Llicenciatura, Grau o equivLleida
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Alcarràs
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Castelldefels
Llicenciatura, Grau o equivlleida
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cicle formatiu de grau sup      Prats de lluçanès
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivPrats De Lluçanès 
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Cicle formatiu de grau sup      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivVic i Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSantpedor 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivCastelldefels
Llicenciatura, Grau o equivvic
ESO completa (Graduat es          santpedor
Cursos d’especialització pr     Irun
Llicenciatura, Grau o equivSora 
ESO completa (Graduat escolar) EGB, Batxiller elemental o Certificat d’Escolaritat o d'Estudis Primaris
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitos de Bages
Llicenciatura, Grau o equiv 8250
Llicenciatura, Grau o equivLleida
Cicle formatiu de grau sup      figueres
Llicenciatura, Grau o equivalent
Sense estudis d'ESO o EGLlança
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   MANRESA
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona 
ESO completa (Graduat es          Prats de Lluçanès
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Barcelona
ESO completa (Graduat es          Llança
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Llicenciatura, Grau o equivSant Quirze de Besora
Cicle formatiu de grau sup      Sant Hilari Sacalm
Cicle formatiu de grau mitjà      Cerdanyola del vallès
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   barcelona
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada



Cicle formatiu de grau mitjà      Fonollosa
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Roda de ter
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Girona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Barcelona
Cicle formatiu de grau sup      Cerdanyola del Vallès, Espanya
Cicle formatiu de grau sup      Súria
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Palafrugell
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Terrassa
ESO completa (Graduat es          Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSanta Coloma de Farners
Cursos d’especialització pr     Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa 
ESO completa (Graduat es          Artés
Llicenciatura, Grau o equivPuigcerdà 
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cursos d’especialització pr     Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Fruitós de Bages
Cicle formatiu de grau sup      navarcles
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Doctorat Manresa 
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Llicenciatura, Grau o equivSt Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSt Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSt Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      St fruitos
Batxillerat, BUP, COU, Bat   sant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Manresa
Llicenciatura, Grau o equivOlesa de Montserrat
Cicle formatiu de grau mitjà      sant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau mitjà      Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivAguilar de Segarra
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau sup      Sant joan de vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      manresa

Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Llicenciatura, Grau o equivSant Martí de Torroella
Llicenciatura, Grau o equivManresa
Cicle formatiu de grau sup      LLANÇÀ
ESO completa (Graduat es          Manresa
Batxillerat, BUP, COU, Bat   St.Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivFigueres
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivManresa
ESO completa (Graduat es          L'estartit
ESO completa (Graduat es          Sant Joan de Vilatorrada



Llicenciatura, Grau o equivCanet de Fals
Llicenciatura, Grau o equivLlançà
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Girona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Lleida
Llicenciatura, Grau o equivSant Feliu de Guíxols
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa 
Cicle formatiu de grau superior, FP2, Mestratge industrial o equivalent
Llicenciatura, Grau o equivOlot
Llicenciatura, Grau o equivSant joan de vilatorrada
ESO completa (Graduat es          Manresa
ESO completa (Graduat es          Solsona
Llicenciatura, Grau o equivSant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivalent
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivSant Fruitos de Bages
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Barcelona
Cicle formatiu de grau sup      Manresa
Cicle formatiu de grau mitjà      Sant joan de vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Sense estudis d'ESO o EGB
ESO completa (Graduat es          Les masies de roda
Llicenciatura, Grau o equivSabadell
ESO completa (Graduat es          Granollers
ESO completa (Graduat es          Granollers
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Sant Joan de Vilatorrada
Llicenciatura, Grau o equivGirona
ESO completa (Graduat es          Llança
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cursos d’especialització professional, Postgrau, Màster (MIR, FIR...)
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Llicenciatura, Grau o equivBarcelona
Cicle formatiu de grau mitjà      Santpedor
ESO i grau mig Llançà
Cursos d’especialització pr     Sant Joan de Vilatorrada.
ESO completa (Graduat es          Sabadell
ESO completa (Graduat es          sant Vicens de castellet
Llicenciatura, Grau o equivOlot
Llicenciatura, Grau o equivalent
Batxillerat, BUP, COU, Bat   Llançà
Llicenciatura, Grau o equivGirona
Cicle formatiu de grau mitjà      Lleida
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