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Benvolgut senyor, benvolguda senyora, 
 

El Govern de Catalunya, a través del Departament de Salut i en col·laboració amb l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat), realitza de manera continuada una enquesta de salut a la 
població de Catalunya de totes les edats (Enquesta de salut de Catalunya), amb la finalitat de conèixer 
la percepció que tenen els ciutadans i ciutadanes sobre els seus problemes de salut, els estils de vida i 
la utilització dels serveis sanitaris. 

En aquest sentit, ens plau comunicar-vos que heu estat una de les persones escollides de manera 
aleatòria (de la mostra elaborada per l’Idescat a partir dels criteris de sexe, edat i territori establerts pel 
Departament de Salut) perquè contesteu aquesta Enquesta, que tindrà lloc durant l’any 2021. 

L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és una actuació estadística de caràcter oficial prevista en 
el Programa anual d’actuació estadística. Els resultats d’aquesta Enquesta tenen una utilitat especial per 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb vista a fer efectiu el seu compromís de millora permanent 
de la salut de les persones i dels serveis sanitaris adreçats a tota la població. 

En les properes setmanes, un entrevistador o entrevistadora de l’empresa IPSOS, que 
s’identificarà amb una credencial del Departament de Salut, es desplaçarà al vostre domicili per 
fer-vos l’entrevista. Abans, però, poden contactar-vos per telèfon, per acordar un dia i hora. És per 
això que us demanem la vostra col·laboració, per tal que rebeu aquesta persona i respongueu les 
preguntes que us farà. Atesa la situació actual, resulta més necessari que mai comptar amb la 
vostra participació per obtenir informació que permeti, entre d’altres, pal·liar efectes desfavorables 
d’aquesta crisi sanitària. Tingueu en compte que, si la carta que heu rebut va adreçada a un nen o nena 
de menys de 15 anys, l’Enquesta l’haurà de contestar la mare, el pare o la persona responsable del 
menor. 

Així mateix, us informem que, atès el caràcter d’estadística oficial de l’Enquesta, la informació individual 
que ens heu de subministrar ha de ser completa i verídica. D’altra banda, us garantim que les vostres 
dades es tractaran d’acord amb les exigències previstes a la normativa de protecció de dades, que 
estan protegides pel secret estadístic, d’acord amb el que regula la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya i que els resultats d’aquesta actuació estadística seran dades agregades. 

Si teniu qualsevol dubte o voleu algun aclariment, el Departament de Salut posa a la 
vostra disposició el telèfon 061 CatSalut Respon. Igualment, podeu accedir a tota la 
informació sobre aquesta Enquesta a través de l’adreça http://salutweb.gencat.cat/esca i 
a través del codi QR adjunt. 

 

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem ben cordialment. 

 
Barcelona, abril de 2021

Alba Vergés i Bosch 
Consellera de Salut  

Xavier Cuadras Morató 
Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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