


El perquè del PARS
Fins a la posada en marxa del PARS, Andorra
no comptava amb cap panel digital
representatiu a través del qual observar,
estudiar i comprendre, de manera científica i
continuada, el comportament sociològic de la
població.

Amb el PARS els ciutadans disposen d'una
eina participativa per construir l'Andorra del
futur; i les empreses i les institucions
disposen d'un nou instrument científic i de
càlcul per a l'anàlisi social i la presa de
decisions.



El PARS és un centre de càlcul i recerca social
creat per l'Agència de Notícies Andorrana (ANA)
amb la finalitat de compilar informació, gestionar i
analitzar dades estadístiques per al
desenvolupament d'estudis sociològics i d'opinió
pública de manera continuada.

El PARS és el primer i únic panel representatiu de
la població d'Andorra, desenvolupat
específicament per a la recerca social: hàbits i
tendències de consum, de salut, culturals,
esportius, tecnològiques... i, en general, l'estat de
l'opinió pública al Principat d'Andorra.

Què és?
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Registre del
panelista al web

El panelista rep
enquestes
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Anàlisi de dades i
elaboració
d’informes

Com funciona?



Panelistes
Els panelistes perceben incentius cada
cop que participen en els estudis del
PARS responent les diferents enquestes
que reben telemàticament.

Per cada enquesta completada, en funció
de la durada o la importància del
contingut, el panelista acumula punts
que pot bescanviar per  premis com: vals
de descompte, invitacions o entrades per
a espectacles culturals i/o esportius,
forfets, sorteigs i altres avantatges.
També pot bescanviar els punts per
diners que posteriorment seran donats a
entitats sense ànim de lucre.



Amb més de 50 anys d'experiència, ODEC va ser pionera en la
gestió integral de dades. Avui en dia presta serveis informàtics
especialitzats per a la investigació de mercats, estadística,
mitjans i màrqueting, oferint com a principal valor diferencial
la integració de cinc àrees fonamentals:

Captura de dades
Tractament de la informació
Presentació de resultats
Desenvolupament de software
Outsourcing de serveis

ODEC, partner estratègic

L'experiència i el compromís amb la innovació manté ODEC a
l'avantguarda del sector.



Altres col·laboradors:

Afers legals, privacitat i protecció
de dades personals

Creació i desenvolupament de la
plataforma web i UX

Serveis tècnics, servidors i gestió
del domini



El PARS vetlla escrupolosament per la protecció de les dades
dels seus panelistes. En aquest sentit, està realitzant una
avaluació de l'impacte que es pot produir en els panelistes a
causa del tractament de les seves dades personals dins la
plataforma i manté el compromís d'implantar les mesures
tècniques, organitzatives i legals que resultin necessàries per
preservar la integritat i la seguretat d’aquestes dades i
garantir-ne la seva privacitat.

Protecció de dades



INFORMES 

TEMÀTICS

Estudis temàtics d'àmbits diversos
com la salut pública, el consum
cultural i els mitjans de comunicació,

el sector bancari i financer,
l'assegurador, l'immobiliari, el
turístic, el sector del retail,
supermercats i alimentació, economia
i empresa, serveis públics, valoració
de líders i institucions, entre altres.

serveis

INFORME 

PARS

Estudi d'hàbits, usos i actituds
per conèixer i comprendre com
és i com 

es desenvolupa la societat
andorrana.

INFORMES ÒMNIBUS
i A LA CARTA

Estudi de diferents àmbits o
sectors, a demanda d'empreses,
institucions, associacions,
col·lectius o particulars. El client
pot incloure les preguntes que
consideri oportunes per a la recerca
que precisi.



un projecte de


