
Quin altre tema us agradaria que preguntéssim als catalans
en la propera enquesta de GESOP?

Crisi: com afecta a la conciliació familiar, laboral i personal? 
Crisi: has notat la crisi a l'educació?
Crisi: les retallades son la solució?
Crisi: Nous hàbits de consum
Crisi: perquè no paguen els que més tenen i els corruptes?
Crisi: por a perdre la feina
Crisi: retallades o pacte de rendes?
Crisis: ¿generan inseguridad nuestros políticos?
Crisi: paguem els serveis (educació, sanitat, transports...) o incrementem els impostos?
Quantes persones de la seva família no tenen feina?
Els costos de la crisi s'estan repartint injustament?
Cal preguntar també quina ha de ser l'actitud dels afectats per la crisi
Nuevas ideas para reactivar la economía
Per què es redueixen només els sous dels treballadors de les empreses públiques i funcionaris de Catalunya?
Propostes de la ciutadania per afrontar la crisi
Responsabilitats de la crisi
Retallades
Sobre la crisi i com afecta a l'equitat. 
Com afecta la crisi també a persones que tenen feina? Empreses que han reduït els sous, professionals que han 
abaixat honoraris, funcionaris que han patit retallades...
Canvis socials per la crisi
Com la crisi està generant una societat i un estat low-cost
Creu que l'ascens social serà més difícil pels seus fills que el que ha estat per vostè?
Creus que ha varat el teu sentiment de solidaritat vers els demés?
Desigualtat social: s'incrementen les diferències entre rics i pobres?
Impuestos en época de crisis: impuestos directos vs indirectos, fraude fiscal y amnistia fiscal
La crisi és igual a passar gana?
Les prioritats en la despesa en temps de crisi
Quin model de desenvolupament econòmic i social volem per Catalunya
Quina societat configurarem com a consequència de la crisi: valors, equilibri, democràcia...
Quins valors hem d´activar per tirar endavant?
Cal canviar el nostre sistema de representació política?
Canvi de model en la governança del país
Canvis en les regles del joc: menys poder per als polítics, control dels alts sous, de les pensions especials...
El sou dels polítics s'hauria de rebaixar?
Eleccions primàries als partits: oportunitat o crisi?
Els polítics avui: la seva credibilitat
Es castiga prou la corrupció?
La corrupció
Monarquia o república?
Quants ajuntaments hi ha d'haver? 
Reestructuració política
Reforma de la Constitució Espanyola
S'està renovant de veritat el PSC?
Una solució a la corrupció política i als sous vitalicis
Cal un nou partit d'esquerres a Catalunya?
La credibilitat del sistema polític (institucions i persones que en formen part, o sigui governs i oposicions, així com els 
partits polítics com a instrument de participació política)
La salud de la clase ...... (politicos, financieros y empresarios)
Polítics: creieu que tenen instruments per sortir de la crisi?
Si es formés un gran bloc d'esquerres a Catalunya, creus que la gent el votaria?
Retallades als serveis públics de l'estat del benestar (salut, educació, serveis socials)
Retallades a sanitat i funcionaris
Sanitat: t'han afectat les retallades?



Eliminació de les polítiques públiques de foment de l'ocupació
Horari intensiu als institus
Educació: té prou hores de classe l'alumnat? Són adequats els currículums?
Estat del Benestar: partidaris i detractors / Català: coneixement, llengua d'identificació i ús social
Bancs i caixes: s'han de perseguir els saquejadors?
Bancs: quants partidaris de rescatar-los? o rescatar a les persones?
Haurien de respondre els banquers davant la justícia?
Jutjar als bancs
Perquè no expliquen per què hem de rescatar la ciutadania als bancs irresponsables?
Responsabilitat dels bancs. Cal actuar judicialment contra els seus gestors?
Sistema bancari. Cal un nou model?
Fallida financera: s'han de depurar responsabilitats de polítics i directius?
Pacte fiscal: Catalunya ha de tenir la clau de la caixa?
Quin concert econòmic necessita Catalunya?
Relació Catalunya - Espanya
Actituds cap a l'espanyolisme i els espanyolistes
Catalunya sola o aliada a Espanya i Europa? 
Concert econòmic
Estem contents el catalans, que tan ens agrada ser diferents de la resta d'Espanya, de pagar més?
Grau de solidaritat amb les altres comunitats autònomes
Confiança en la Unió Europea
Creus que Europa és la solució a la crisi?
Europa. Futur o passat?
La sortida de la crisi és més Europa o menys Europa?
Unió europea: volem crear els Estats Units d'Europa?
Crisi: caldria sortir de l'euro?
Insubmissió judicial enfront les sentències sobre la llengua
L'immersió lingüística
El català: llengua vehicular del sistema educatiu i d'una societat cohesionada?
En quina llengua vas ser escolaritzat de forma principal durant la primària?
Actualment, quantes organitzacions públiques i privades tenen i/o compleixen un pla d'igualtat?
Compleixen el pla d'igualtat a nivell de direcció les institucions i les empreses públiques? 
Quantes empreses i institucions apliquen realment els plans d'igualtat a l'alta direcció? 
Quantes empreses i institucions compleixen el seu pla d'igualtat en els alts quadres directius?
Quantes empreses i institucions tenen un pla d'igualtat
Estaria bé conèixer què estan fent les empreses per millorar els seus criteris d'igualtat d'oportunitats
Medi ambient: amb la crisi ha disminuït la teva preocupació?
Centrals nuclears: cal tancar-les?
Contaminació ambiental 
Aliments ecològics: en consumiu? En consumiríeu? Valen el que costen? 
Llibertat d'horaris comercials
Estat de la ciència?  Prioritats de país: tres coses que caldria preservar per sobre la resta
Cultura, recerca i coneixement: despesa o inversió?
Noves tecnologies al país (investigació i empreses tecnològiques)
Per què el govern de l'estat no intervé els endeutats clubs de futbol i es permeten sous i fitxages desorbitats?
Gestió pública i futbol: s'utilitza el rèdit futbolístic per amagar una qüestionable gestió pública de la situació actual?
Violència de gènere: com evitar-la?
Autopistes
Eliminació dels peatges a Catalunya
Com integrem als immigrants? Especialment els que tenen la seva religió per llei
Civisme: podem ser educats?
Cooperació internacional i ONGs
Creus que la prostitució s'ha de prohibir?
Prohibició dels toros
S'hauria de permetre la teleescombraria amb què ens bombardegen els canals de televisió?
Ús de la bicicleta a Catalunya: potenciació, suport social...
Turisme interior i visió del territori per part dels catalans


