
 
 
Benvolguts ciutadans de Calaf, 
 
us fem partícips de l’elaboració de l’Estudi per dinamitzar el Mercat de Calaf, nascut 
de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf amb 
l’objectiu de posar-lo en marxa aquest mateix any 2018.  

Es pretén conèixer l’estat i necessitats del Mercat i del propi comerç local, així com els 
hàbits de compra dels potencials clients. Per fer-ho us fem arribar la següent enquesta 
d’opinió que serà de gran importància per elaborar la diagnosi de punts forts i febles, 
oportunitats i amenaces, que permetrà portar a terme les mesures més adients.  

Enquesta d’opinió: (marca o escriu el número de la teva resposta). 
  
1) El teu sexe i edat ?  

 1. Home.  a) Menor de 18 anys.  
 2. Dona.  b) De 19 a 30 anys. 
             c) De 31 a 50 anys. 
             d) De 51 a 64 anys. 
    e) Major de 65 anys. 
   
2) Quantes persones viviu a casa ? 

3) Formes part d’alguna entitat o associació ? Quina ? 

 

4) Tens alguna relació amb el sector comercial del municipi ? 

1.Sóc propietari d’un negoci al poble.   
2.Tinc una parada al mercat.    
3.Tinc algun familiar directe propietari d’un negoci.   
4.Hi treballo com a empleat en un comerç del poble. 
5.Únicament sóc client. 

 
5) En quin municipi realitzes la major part de les compres ? 

 
6) Quins dies a la setmana tens costum anar a comprar ? 

             
7) Amb quina freqüència acudeixes al Mercat de Calaf ? 

1. Cada setmana.  5.   Cada 2-3 mesos. 
2. Tres setmanes al mes. 6.   Cada 4-6 mesos. 
3. Dos setmanes al mes.  7.   Una vegada l’any. 
4. Una setmana al mes.  8.   Mai. 
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Amb el convenciment de millorar el nostre Mercat i 
comerç, et donem les gràcies per formar-ne part. 

 

 

  

8) Quins productes compres habitualment a les parades del Mercat ? 

 
 
9) Quant gastes de mitjana en cadascuna de les compres setmanals al Mercat ? 

1.Menys de 10 euros.  4.   Entre 50 i 100 euros.     
2.Entre 10 i 25 euros.               5.   Més de 100 euros. 

       3.Entre 25 i 50 euros. 
 
10) Amb quina freqüència acudeixes a la resta d’establiments comercials del 
poble ? 

1. Diàriament.     4.   Ocasionalment. 
2. Tres o quatre vegades per setmana.  5.   Pràcticament mai. 
3. Una o dues vegades per setmana.  6.   Mai.   

            
11) Quins productes compres habitualment als establiments del poble ? 

1. Alimentació.   6.   Mecànica i mobilitat. 
2. Hostaleria.   7.   Salut i estètica. 
3. Construcció i llar.  8.   Roba i complements. 
4. Educació i formació.  9.   Electrònica. 
5. Altres ________________________________________________________ 

 
12) Quants diners gastes de mitjana en cadascuna d’aquestes compres als comerços 
del poble? 

1.Menys de 10 euros.  4.   Entre 50 i 100 euros.     
2.Entre 10 i 25 euros.               5.   Més de 100 euros. 
3. Entre 25 i 50 euros. 

 
13) És apropiada la ubicació del Mercat de Calaf ? Quins canvis proposaries ? 

 

14) Trobes adequat el producte ofert al Mercat ? 

1.Totalment adequat.   4. Manca qualitat.     
2.Falta varietat. 5. Massa car. 
3.Massa varietat.                             6. Altres: _____________________________  
 

15) Quina tipologia de productes afegiries o eliminaries del Mercat ? 
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Amb el convenciment de millorar el nostre Mercat i 
comerç, et donem les gràcies per formar-ne part. 

 

 

16) Quines millores estructurals i de serveis creus que requereix el Mercat ? 

 

17) Et genera interès la idea de l’esmorzar de mercat (ofert per restaurants i 
comerços locals al mateix Mercat de Calaf) ?  (valora del 1 mínim al 5 màxim interès).  

 

18) Com es pot millorar l’interès del Mercat ? (tria només 2 opcions). 

1. Productes més variats.  
2. Productes de més qualitat. 
3. Productes de proximitat. 
4. Una oferta més innovadora. 
5. Millora estructural del mercat (parades i serveis). 
6. Ubicació i dimensions. 
7. Accessibilitat i aparcament. 
8. Activitats paral·leles.  
9. Altres ________________________________________________________ 

 
19) Avalua els següents aspectes ? (del 1 mínima al 5 màxima nota). 

1. Espai del mercat. 
2. Productes oferts. 
3. Relació qualitat-preus.  
4. Comoditat pels clients. 

 

 

Esperem amb aquestes preguntes haver captat el teu punt de vista i recollit totes les 
qüestions importants per millorar el Mercat de Calaf. Si creus que pots fer alguna 
altra aportació final interessant, fes-ho a continuació. 

               

 

 

 

 

    


