Enquesta Tastets Surrealistes 2018
Instruccions per participar
Aquesta enquesta de valoració ens servirà per recollir l’opinió i les aportacions de les
persones que han provat algun dels Tastets Surrealistes d’enguany.
L’objectiu final és el de poder valorar els Tastets Surrealistes 2018, millorar aspectes
de cara a properes edicions i realitzar, per primera vegada, l’estudi de l’impacte
econòmic que aquest esdeveniment ha representat per a la ciutat de Figueres.
L’enquesta
L’enquesta inclou diverses preguntes referents a dades de la persona que la respon
(sexe, edat, població d’origen, etc.), a l’esdeveniment en sí mateix, a la seva
experiència concreta en el/s Tastets Surrealistes que ha provat enguany, a propostes
de millora de cara a futures edicions, etc.
L’enquesta és online i la pot respondre qualsevol persona major de 18 anys que hagi
provat algun dels Tastets Surrealistes 2018. Només s’admetrà una resposta per
persona. La data límit per respondre és el proper dimarts 31 de juliol de 2018 a les
23.59 hores.
El sorteig
Entre totes les persones que responguin, es sortejarà un sopar per a dues persones als
Sopars Maridats 2019 de La Cuina del Vent i dos tiquets per la Mostra del Vi de
l'Empordà 2018.
El sorteig es realitzarà un cop tancat el període de resposta. Es contactarà amb la
persona guanyadora mitjançant les dades de contacte facilitades.
L’estudi d’impacte econòmic
Els resultats de l’estudi d’impacte econòmic que es realitzarà gràcies a les respostes
recollides en aquesta enquesta es publicaran properament, tan bon punt s’hagi
elaborat l’estudi.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i
compta amb el finançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Instruccions per respondre les preguntes de l’enquesta de satisfacció
Pàgina 1. Confirma les teves dades
1. Escriure el nom i cognoms complet.
2. Escriure el correu electrònic i/o el telèfon.
3. Seleccionar una de les dues opcions.
4. Escriure l’edat amb xifres. Exemple: 32.
5. Seleccionar una de les opcions segons quina sigui la població d’origen.
Totes les preguntes de la primera pàgina són de resposta obligatòria. Les dues
primeres perquè necessitarem les dades de contacte per poder avisar al guanyador/a
del posterior sorteig. Les tres següents, per l’estudi d’impacte econòmic.
Pàgina 2. Dades bàsiques sobre l’esdeveniment
1. Seleccionar una de les opcions. En el cas de respondre “Altres”, especificar si es vol.
2. Seleccionar una de les opcions. En el cas de respondre “Altres”, especificar si es vol.
3. Seleccionar una de les opcions. En el cas de respondre “Altres”, especificar si es vol.
4. Selecciona una de les dues opcions.
5. En el cas d’haver seleccionat “Sí” a la pregunta anterior, apareix aquesta nova
pregunta. Escriure amb xifres el nombre de nits que s’hagin passat a Figueres
vinculades a l’esdeveniment.
6. Valorar de l'1 al 5 (sent 1 la valoració mínima i 5 la màxima). Pregunta només pels no
residents a Figueres.
Totes les preguntes de la segona pàgina són de resposta obligatòria excepte l’última,
que només l’han de respondre les persones que no resideixin habitualment a Figueres.
Pàgina 3. Dades sobre els Tastets Surrealistes provats
1. Escriure amb xifres el nombre de Tastets Surrealistes que s’han provat enguany
(menús complets). Exemples: si s’han provat els Tastets a 3 restaurants diferents,
escriure 3. Si s’ha anat 2 vegades a fer els Tastets al mateix restaurant i 1 a un altre,
escriure 2. Es demana a quants restaurants s’ha anat a provar els Tastets Surrealistes.

2. Seleccionar el/s restaurant/s on s’han provat els Tastets Surrealistes (com a màxim
3 restaurants). Si s’ha anat a més de 3, seleccionar els 3 preferits. A continuació,
respondre les 4 preguntes formulades per a cada un d'aquests restaurants. Les
preguntes següents es refereixen al dia en el qual es van provar els Tastets
Surrealistes en aquell restaurant en concret.
3. Seleccionar una de les dues opcions.
4. Seleccionar una de les opcions.
5. Valorar de l'1 al 10, sent un 1 "ha estat una casualitat que hagi fet els Tastets
Surrealistes" i sent un 10 "he sortit de casa amb la motivació central d'anar a fer els
Tastets Surrealistes".
6. Escriure la despesa total en euros de la jornada. Cal prendre en consideració tant la
despesa al restaurant com d'altres despeses fetes al llarg de la jornada en compres o
oci a Figueres.
Totes les preguntes de la tercera pàgina són de resposta obligatòria.
Pàgina 4. Opinió sobre l’esdeveniment en conjunt
1. Seleccionar una de les opcions.
2. Seleccionar una de les opcions.
3. Valorar de l'1 al 10 en funció de l’experiència personal, sent 1 la valoració mínima
(mala experiència i no recomanaries els Tastets Surrealistes a un amic o familiar) i 10 la
màxima (molt bona experiència i segur que recomanaries els Tastets Surrealistes a un
amic o familiar).
4. Seleccionar una de les dues opcions.
5. Escriure els suggeriments i propostes que es vulguin fer per tal de millorar de cara a
properes edicions dels Tastets Surrealistes.
Totes les preguntes de la quarta pàgina són de resposta obligatòria excepte l’última,
que és opcional.
Un cop finalitzada l’enquesta, cal marcar el botó “Participa” i repassar la pàgina-resum
de respostes que s’obrirà automàticament. I, per últim, “Confirmar” la participació.
Moltes gràcies a tothom per respondre l’enquesta i molta sort!

