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INTRODUCCIÓ

El Baròmetre d’opinió de l’Observatori de les Migracions de Catalunya 
busca determinar la percepció ciutadana sobre la realitat de la població 
estrangera a Catalunya, en termes de volum, orígens, etc.; així com els 
efectes	percebuts	sobre	 la	 realitat	 sociopolítica	a	Catalunya.	Amb	aquest	
informe	es	pretén	iniciar	una	sèrie	de	treballs	que	permetin	conèixer	l’estat	
de	l’opinió,	el	coneixement	i	les	actituds	de	la	població	de	Catalunya	sobre	
les	qüestions	de	la	immigració	i	el	refugi	a	casa	nostra.

Aquest	projecte,	 impulsat	per	 la	Fundació	ACSAR,	s’emmarca	en	el	si	de	
l’Observatori	de	les	Migracions	de	Catalunya,	que	es	troba	recollit	al	Pacte	
Nacional	per	a	la	Immigració	de	Catalunya	del	2008,	així	com	als	diferents	
Plans	de	ciutadania	i	immigració	(2009-2012,	2017-2020)	i	l’Informe	sobre	la	
integració de les persones immigrades a Catalunya 2015.

La	 intenció	 del	 Baròmetre	 és	 facilitar	 reflexions	 i	 anàlisis	 posteriors	 que	
permetin explorar el perquè de determinades actituds en relació amb 
la immigració, prestant especial atenció al paper dels discursos públics i 
mediàtics, i proporcionar recomanacions per a un millor abordament del 
tema,	sòlid	en	dades	 i	menys	polaritzat,	a	 l’hora	de	parlar	de	migracions,	
refugi	i	convivència.

L’informe	de	resultats	es	basa	principalment	en	l’enquesta	dissenyada	per	
Takticom	i	Instrategies	i	es	presenta	dividit	en	les	5	dimensions	en	què	s’ha	
estructurat el qüestionari.



FITXA TÈCNICA

ÀMBIT
Catalunya

UNIVERS
Població	de	18	anys	i	més	que	porta	un	mínim	de	5	anys	residint	a	
Catalunya

MÈTODE DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ
Entrevista	Web	Assistida	per	Ordinador	(enquesta	CAWI)

PROCEDIMENT DE MOSTREIG
Estratificat	per	afixació	proporcional	segons	quotes	de	sexe	i	edat

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA
1.006 entrevistes vàlides

ERROR MOSTRAL
±	3,16%	per	a	un	nivell	de	confiança	del	95,5%	i	sota	el	supòsit	de	màxima	
indefinició	(p=q=50%)

TREBALL DE CAMP
Realitzat	per	Takticom	entre	l’1	i	el	10	de	març	del	2021	



I
PERCEPCIONS 
I ACTITUDS SOBRE 
LA POBLACIÓ 
ESTRANGERA



8 Baròmetre d’Opinió de l’Observatori de les Migracions a Catalunya

I.I · Evolució de la percepció de la 
immigració com a problemàtica

Segons la seva opinió, quines creu que son les tres 
principals problemàtiques actuals a Catalunya?

La ciutadania de Catalunya no percep la immigració 
com una problemàtica a resoldre

· Un de cada deu enquestats perceben la immigració com una problemàtica. 
· La migració se situa en la onzena posició de les problemàtiques a resoldre.
·	No	hi	ha	diferències	significatives	entre	la	opinió	d’homes	i	dones.
·		La	migració	és	percebuda	com	una	problemàtica	per	l’11,1%	dels	homes	i	el	12,9%	de	les	dones.
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I.I · Evolució de la percepció de la 
immigració com a problemàtica

Segons la seva opinió, quines creu que son les tres 
principals problemàtiques actuals a Catalunya?

No hi ha diferències significatives entre 
la opinió d’homes i dones

·	La	migració	és	percebuda	com	una	problemàtica	per	l’11,1%	dels	homes	i	el	12,9%	de	les	dones.
·		Per	franges	d’edat,	els	menors	de	22	anys	i	els	majors	de	55	anys	ho	consideren	que	la	immigració	
és	menys	problemàtica	que	el	grup	d’edat	entre	23	i	55	anys.
·	Detectem	diferències	significatives	en	l’incivisme	i	violència:	homes	19,7%,	dones,	24,2%.
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I.II · Percepció del volum 
de persones migrants residents

El nombre de persones d’origen estranger que viuen a 
Catalunya, a vostè li semblen...

Gairebé la meitat dels enquestats considera acceptable el 
nombre de persones estrangeres residents a Catalunya

·		Gairebé	1	de	cada	2	enquestats	consideren	que	el	nombre	de	persones	estrangeres	a	Catalunya	
és	acceptable.	
·		1	de	cada	3	enquestats	consideren	que	el	nombre	d’immigrants	és	elevat,	 i	1	de	cada	6	ho	
consideren	excessiu.	El	2,1%	ho	consideren	insuficient.	
·	Per	sexes,	observem	diferències	significatives	en	les	respostes.	
·		El	51,1%	dels	homes	ho	consideren	com	a	“Acceptable”	pel	40,7%	de	les	dones.	Per	contra,	el	
31,1%	dels	homes	ho	consideren	“Elevat”,	pel	41,1%	de	les	dones.	
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I.II · Percepció del volum 
de persones migrants residents

El nombre de persones d’origen estranger que viuen a 
Catalunya, a vostè li semblen...

No es perceben grans diferències d’opinió segons la 
mida del municipi

·		On	hi	ha	més	acceptació	per	la	quantitat	de	població	migrant,	són	en	els	municipis	de	menys	de	
10.000	habitants,	i	d’entre	50.000	i	100.000	habitants.	
·		Els	municipis	on	creuen	que	és	més	elevat	o	excessiu	és	en	aquells	entre		20.000	a	50.000	
habitants.	
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I.III · Percepció de les persones 
migrants en situació legalment 
irregular

D’acord amb la seva percepció, el nombre de persones 
migrants que resideixen legalment a Catalunya en 
comparació a les persones que resideixen ensituació 
legalment irregular és:

·		El	47,2%	dels	enquestats	considera	que	les	persones	migrants	que	resideixen	a	Catalunya	de	
manera administrativament legal són majoria.

·  1 de cada 2 persones enquestades consideren que el nombre de persones migrants que 
resideixen a Catalunya de manera legal són majors que el nombre de persones que resideixen 
en una situació legalment irregular.
·		1	de	cada	3	enquestats	consideren	que	el	nombre	d’immigrants	legalment	regulars	són	menors	
en	nombre	que	els	legalment	irregulars.	El	22%	consideren	que	el	nombre	de	regulars	i	irregulars	
són igual en nombre. 
·	Al	classificar	per	sexes	es	poden	observar	diferències	significatives.
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I.IV · Percepció de població 
migrant sobre el conjunt de població

De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes 
creu vostè que són d’origen estranger, nascudes fora de 
l’Estat espanyol? 

La població enquestada té una imatge 
sobredimensionada del nombre de persones migrants 
que resideixen a Catalunya.

*Font: Idescat. 1 de gener 2020, amb dades del Padró Continu. 

29,3%
Percentatge de 

població estrangera 
PERCEBUDA pels 

enquestats 

16,2%
Percentatge de 

població estrangera 
REAL resident a 

Catalunya*
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I.IV · Percepció de població 
migrant sobre el conjunt de població

De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes 
creu vostè que són d’origen estranger, nascudes fora de 
l’Estat espanyol?

Les Dones perceben més població estrangera (33,7%) 
que els homes (24,8%) 

Per grups d’edat, la població de més de 55 és la que 
menys percep població migrada (22,8%)
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I.V · Percepció de 
l’evolució de persones migrants

Vostè creu que durant els pròxims dos anys el nombre de 
persones migrants a Catalunya augmentarà, disminuirà o 
es quedarà igual?

·		El	70,8%	dels	enquestats	considera	que	Catalunya	continuarà	acollint	població	migrant	durant	
els pròxims anys

·  Set de cada deu enquestats consideren que durant els pròxims dos anys Catalunya continuarà 
acollint	més	població	migrant.	
·		Un	de	cada	quatre	enquestats	considera	que	el	nombre	de	migrants	s’estabilitzarà	i	només	el	
4,4%	considera	que	es	reduirà.	
·	Les	respostes	entre	homes	i	dones	segueixen	una	distribució	similar	al	conjunt	de	la	mostra.
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I.VI · Simpatia per 
països i regions del món

Em podria dir, d’una escala de 0 a 10, la simpatia que 
vostè sent per les persones dels següents països o regions 
del món, tenint en compte que 0 significa cap simpatia i 
10 molta simpatia.

La població enquestada mostra simpatia per totes les 
persones migrants però amb diferències segons el seu 
lloc d’origen

·	Es	més	simpatia	per	aquells	col·lectius	de	persones	migrants	més	similars	culturalment.	
·	Al	davant	de	tot	hi	trobem	la	Unió	Europea	(8,15	nota	mitjana),	seguida	per	Nord-Amèrica	(7,54).
·	A	mitja	taula	hi	trobem	un	triple	empat	al	voltant	del	7	entre	Sud-Amèrica,	Àsia	i	Centre-Amèrica.	
·		Les	puntuacions	més	baixes	 les	obtenen	 les	procedències	de	 l’Àfrica	Subsahariana	 (6,59)	 i	
Magreb-Marroc	(5,48).	
·	No	es	detecten	diferències	entre	sexes.	
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I.VII · Situacions quotidianes 
amb persones migrants

Ara li descriurem una sèrie de possibes relacions entre 
vostè i persones immigrants. Digui’m, per a cada cas, si 
acceptaria aquest tipus de relació o tractaria d’evitar-les:

La major part de la ciutadania enquestada accepta 
relacionar-se de manera quotidiana amb persones 
d’origen migrant

· Totes les situacions són acceptades per majoria. 
·		Les	 que	 més	 acceptació	 tenen	 sol	 les	 relacionades	 amb	 cada	 persona:	 vida	 laboral,	 vida	
personal. 
·		Les	que	més	es	rebutgen	són	les	més	ambigües	on	es	tracten	la	immigració	com	un	col·lectiu	
genèric.
·	No	hi	ha	diferències	significatives	entre	les	respostes	dels	homes	i	les	de	les	dones.	





II
IMPACTES 
DE LA MIGRACIÓ 
A CATALUNYA
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II.I · Valoració de la migració

En termes generals, vostè creu que la immigració és...

·		Gairebé	la	meitat	dels	enquestats	valoren	els	impactes	de	la	migració	com	a	positives	o	molt	
positives
·		Gairebé	 1	 de	 cada	 2	 enquestats	 consideren	 que	 la	 immigració	 ha	 tingut	 impactes	 positius	
(32,8%)	o	molt	positius	(11,8%).	
·		El	37,2%	dels	enquestats	opinen	que	la	migració	no	és	ni	positiva	ni	negativa.	
·		Només	el	13%	considera	que	l’impacte	de	la	migració	ha	sigut	negativa,	i	el	5,2%	la	valora	com	

a molt negativa. 
·		Per	sexes,	detectem	que	els	homes	acostumen	a	valorar	més	positivament	els	efectes	de	la	
migració que les dones.
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II.II · Impacte social de la migració

Hi ha diferents versions sobre l’impacte de la immigració 
a la nostra societat. Em podria dir en quina mesura vostè 
està d’acord o no amb el contingut de les següents frases:

       Molt en desacord            En desacord           D’acord            Molt d’acord

Els enquestats valoren positivament l’impacte cultural i 
econòmic de les persones migrants

·  La major part dels enquestats valoren positivament els impactes de la migració des del punt de 
vista econòmic i cultural. 
·		Més	del	70%	estan	d’acord	o	molt	d’acord	que	la	migració	enriqueix	la	vida	cultural	del	país,	i	
més	del	60%	destaquen	l’impacte	positiu	a	l’economia.	
·		Per	contra,	el	54%	està	d’acord	amb	que	la	migració	empitjora	els	problemes	de	seguretat,	i	la	
meitat	dels	enquestats	afirma	que	suposen	una	càrrega	per	a	l’Estat	del	Benestar.	
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II.III · Impacte laboral de la migració

Parlant ara de les persones migrants i el mercat laboral, 
digui’m si està molt d’acord, més aviat d’acord, més 
aviat en desacord o molt en desacord amb les opcions 
següents:

       Molt en desacord            En desacord           D’acord            Molt d’acord

La societat catalana no responsabilitza a la població 
migrant dels problemes econòmics

·  Les persones enquestades consideren la migració com a necessària en el mercat de treball de 
Catalunya. 
·		El	73,7%	està	d’acord	o	molt	d’acord	que	les	persones	migrants	fan	la	feina	que	no	volen	fer	les	
persones	autòctones,	i	el	61%	considera	que	la	migració	correspon	a	les	necessitats	del	mercat	
de treball.  
·		Per	altra	banda,	més	de	la	meitat	dels	entrevistats	estan	d’acord	que	la	migració	redueix	els	
sous	del	mercat	 laboral	(55,1%),	 i	que	 la	migració	no	aporta	 innovació	ni	noves	maneres	de	
treballar	(55,8%).
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II.IV · Impacte 
demogràfic de la migració

Hi ha gent que considera que la immigració pot servir 
per resoldre els problemes derivats de l’envelliment de la 
població i evitar el despoblament del territori. Fins a quin 
punt està d’acord amb aquest afirmació?

·		Un	de	cada	dos	enquestats	afirma	que	la	migració	pot	solucionar	els	problemes	demogràfics	
de Catalunya
·		El	47,7%	de	les	persones	enquestades	consideren	que	la	migració	pot	solucionar	problemes	
demogràfics	com	l’envelliment	o	el	despoblament.
·		Un	de	cada	tres	enquestats	no	tenen	una	opinió	formada	sobre	si	la	migració	pot	solucionar	o	
no	els	problemes	demogràfics	de	Catalunya.	
·		Dos	de	cada	deu	enquestats	estan	en	desacord	o	molt	en	desacord	amb	l’impacte	beneficiós	
de la migració. 
·		A	nivell	de	sexes,	les	dones	(33,1%)	tendeixen	a	no	estar	ni	d’acord	ni	en	desacorden	major	
grau		que	els	homes	(26,7%).
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II.V Impacte polític de la migració

Em podria dir en quina mesura vostè està d’acord o no 
amb el contingut de les següents afirmacions?

       Molt en desacord            En desacord           D’acord            Molt d’acord

La major part dels enquestats opina que la migració no 
frenarà el desenvolupament de la llengua catalana

·	Dos	de	cada	tres	entrevistats	estan	a	favor	d’afavorir	el	dret	de	vot	entre	les	persones	migrants.	
·		La	majoria	dubta	que	l’arribada	de	persones	migrants	contribueixi	a	la	pèrdua	d’identitat	catalana	
(59,8%)	ni	frenar	les	aspiracions	de	l’independentisme	(61,1%).
·		El	62,5%	considera	que	l’arribada	de	persones	migrants	no	frenaran	el	desenvolupament	del	
català,	i	només	el	19,3%	considera	que	poden	frenar	el	desenvolupament	de	castellà.



III
INTEGRACIÓ, 
INCLUSIÓ I 
CONVIVÈNCIA
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III.I · Models de convivència

Pel que fa als models de convivència, em podria dir en 
quina mesura vostè està d’acord o no amb el contingut de 
les següents frases

       Molt en desacord            En desacord           D’acord            Molt d’acord

La població catalana aposta pel coneixement entre 
comunitats per millorar la convivència

·	La	major	part	dels	enquestats	aposta	pel	coneixement	com	a	font	per	a	millorar	la	convivència.
·		Un	86,7%	dels	enquestats	 considera	que	 la	població	migrant	ha	de	 realitzar	esforços	per	a	

conèixer les costums i tradicions autòctones. 
·		Una	gran	majoria	afirma	que	la	població	autòctona	també	ha	de	realitzar	esforços	per	conèixer	
les	 altres	 cultures,	 sempre	 que	 no	 vulnerin	 la	 legislació	 pròpia	 (74,4%)	 o	 sense	 cap	 tipus	
d’impediment	(70,5%).
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III.II · Integració 
de les persones migrants

Qui creu vostè que ha de ser el principal responsable 
d’ajudar a les persones migrants a sentir-se integrades a 
la nostra societat?

La major part dels enquestats responsabilitzen a les 
administracions públiques i a la pròpia societat catalana 
com a responsables de la integració

·		Gairebé	el	30%	assenyala	a	les	administracions	públiques	com	les	principals	responsables	de	
la integració de la població migrant. 
·		El	26,2%	responsabilitzen	a	la	pròpia	societat	catalana	de	facilitar	la	integració	de	la	població	
migrant. 
·		El	22,3%	de	les	persones	enquestades	opinen	que	el	principal	responsable	de	la	integració	són	

les mateixes persones migrants. 
·		Per	contra,	la	iniciativa	privada	només	és	assenyalada	pel	3,9%	dels	enquestats	i	els	mitjans	de	
comunicació	només	per	l’1,7%.



28 Baròmetre d’Opinió de l’Observatori de les Migracions a Catalunya

III.III · Factors d’integració

Com d’important creu que són els següents factors per 
facilitar la integració de les persones migrants?

       Gens important            Important           Molt important

Es destaquen els factors relacionats amb la feina com 
els més determinants per a la integració de la població 
migrant

·		Les	persones	enquestades	assenyalen	que	els	principals	factors	que	faciliten	la	integració	de	
la	població	migrant	són	el	pagar	impostos	(57%),	tenir	feina	(52,2%)	i	sentir-se	membre	de	la	
societat	(50,1%).
·		Pel	que	fa	a	llengües,	el	43,9%	es	considera	que	dominar	el	castellà	és	un	factor	molt	important,	
pel	39%	que	ho	considera	del	català.	
·		Reclamacions	com	el	dret	a	vot	(23%)	o	disposar	la	nacionalitat	(23,9%)	són	els	factors	menys	
determinants	pels	entrevistats	com	a	factors	d’integració.	
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III.IV · Polítiques d’inclusió

Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb la 
següent sentència: “A llarg termini, invertir en polítiques 
d’inclusió de la immigració és imprescindible per a 
facilitar la seva integració”:

·		Més	del	60%	dels	enquestats	està	d’acord	en	que	invertir	en	polítiques	d’inclusió	afavoreix	la	
integració de les persones migrants
·		El	64,2%	dels	enquestats	està	d’acord	o	molt	d’acord	en	que	 invertir	en	polítiques	d’inclusió	
facilita	la	integració	de	la	població	migrant.	
·		1	 de	 cada	 4	 enquestats	 no	 està	 d’acord	 ni	 en	 desacord	 en	 valorar	 l’impacte	 positiu	 de	 les	
polítiques	d’integració.
·		El	6,2%	està	en	desacord	sobre	els	efectes	positius	de	les	polítiques	d’inclusió,	el	4,1%	està	
molt en desacord.
·		Per	sexes,	no	detectem	diferències	significatives	a	l’hora	de	valorar	l’impacte	de	les	polítiques	
d’inclusió.	
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III.V · Freqüència 
de relació amb persones migrants

Amb quina freqüencia es relaciona vostè 
amb persones migrants?

Més del 40% de la població catalana es relaciona 
diàriament en situacions quotidianes amb persones 
migrants

·		Una	gran	major	part	de	la	població	catalana	es	relaciona	de	manera	gairebé	diària	amb	persones	
d’origen	migrant.
·		2	de	cada	5	persones	afirmen	que	es	relacionen	diàriament	amb	persones	d’origen	migrant,	i	1	
de	cada	5	ho	realitza	com	a	mínim	una	vegada	a	la	setmana.	
·		1	 de	 cada	 4	 entrevistats	 considera	 que	 es	 relaciona	 amb	 poca	 freqüència	 amb	 persones	
migrants,	i	només	un	2,4%	afirma	no	relacionar-se	mai	amb	persones	migrants.	
·		Per	sexes,	els	homes	acostumen	a	relacionar-se	més	amb	persones	d’origen	migrant	que	les	
dones,	sense	que	les	diferències	siguin	estadísticament	significatives.	
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III.VI · Situacions 
de relació amb persones migrants

Em podria dir amb quin freqüencia i en quins espais es 
relaciona vostè amb persones migrants

     Mai o gairebé mai       Mínim un cop l’any       Mínim un cop al mes       Mínim un cop a la setmana       Mínim un cop al dia

La major part de les interaccions entre autòctons i 
persones migrants es produeixen en entorns socials, i 
les que menys, en entorns familiars

·	2	de	cada	3	enquestats	afirma	relacionar-se	amb	població	migrant	en	el	seu	barri.	
·		En	l’entorn	laboral,	més	de	la	meitat	de	les	persones	enquestades	afirmen	relacionar-se	mínim	
un	cop	per	setmana	o	més	amb	persones	migrants.

·  Per contra, els espais on generen menys interaccions entre població autòctona i població 
migrant	són	en	l’àmbit	personal.	
·		Menys	d’1	de	cada	4	entrevistats	afirma	relacionar-se	un	cop	per	setmana	o	més	amb	persones	
migrants	a	l’entorn	familiars	o	quan	necessita	serveis	de	casa.	
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III.VII · Valoració de la integració

La població catalana tendeix a pensar que la integració 
de les persones migrants ha estat més exitosa al seu 
municipi que al conjunt de Catalunya

48,4%
Percentatge 

d’enquestats	que	
consideren EXITOSA 

la integració de la 
població migrant a 

CATALUNYA 

53,9%
Percentatge 

d’enquestats	que	
consideren EXITOSA 

la integració de la 
població migrant al 

seu MUNICIPI
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III.VII · Valoració de la integració

Percepció d’integració EXITOSA de les persones migrants, per gènere

Percepció d’integració EXITOSA de les persones migrants, per grups d’edat

·		Per	sexes	no	detectem	diferències.	La	percepció	d’èxit	de	la	integració	de	la	població	migrant	
és	molt	similar	entre	homes	i	dones.	
·		Per	franges	d’edat	sí	que	detectem	diferències	significatives.	La	població	jove	tendeix	a	valorar	
més	exitosament	la	integració	de	les	persones	migrants	més	que	la	població	més	gran.	
·		Com	més	 edat,	més	 distància	 entre	 la	 percepció	 d’èxit	 al	municipi	 o	 a	 Catalunya.	 Entre	 el	
col·lectiu	més	jove,	l’èxit	és	el	mateix	valor,	com	més	gran,	més	s’opina	que	la	integració	de	les	
persones	migrants	al	municipi	ha	sigut	més	exitosa	que	al	conjunt	de	Catalunya.	
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III.VIII · Clima de convivència

Si hagués de valorar de 0 (pèssima) a 10 (exel·lent) el clima 
de convivència i relacions entre la població autòctona i la 
població estrangera, quina puntuació hi posaria?

Els menors de 22 anys i ells majors de 55 anys són els 
que valoren millor el clima de convivència

6,85
Nota mitjana que posen 
els enquestats al clima 
de convivència entre la 
població autòctona i la 

població	d’origen	estranger	



IV
CONEIXEMENTS 
SOBRE POLÍTIQUES 
D’IMMIGRACIÓ, 
ASIL I INTEGRACIÓ
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IV.I · Coneixement de 
la situació de les persones migrants

Si hagués de valorar del 0 (molt dolenta) al 10 (molt 
bona) al seu nivell de coneixement sobre la situació de la 
població migrant i la seva integració, quina puntuació es 
posaria?

6,78
Nota mitjana que es posen 
els enquestats al seu grau 

de coneixement sobre 
la realitat de la població 

migrant 
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IV.II · Polítiques de migració

Quina creu vostè queés la política més adequada respecte 
les persones migrants?

Gairebé la totalitat de la gent enquestada, a favor de 
l’arribada de nova població migrant

·	El	94,5%	de	les	persones	enquestades	estan	a	favor	de	l’arribada	de	més	població	migrant.	
·		El	47,5%	dels	enquestats	consideren	que	s’ha	de	prioritzar	l’arribada	de	població	migrant	amb	
contractes de treball. 
·	El	33,4%	dels	enquestats	estan	a	favor	del	reagrupament	dels	refugiats.	
·		El	13,5%	dels	enquestats	afirmen	que	no	ha	d’existir	cap	obstacle	legal	per	a	l’arribada	de	nova	
població. 
·	Per	contra,	el	5,5%	dels	enquestats	afirma	que	s’ha	de	prohibir	l’arribada	de	persones	migrants.	
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IV.III · Migració no regularitzada

Respecte  a les persones migrants que estan ja a 
Catalunya però que no tenen regularitzada la seva 
situació, quina creu vostè que seria la millor actuació?

La majoria, a favor de la regularització de la població 
migrant que porta anys vivint a Catalunya

·		L’opció	 majoritària,	 recolzada	 pel	 32,7%	 dels	 enquestats,	 considera	 que	 cal	 regularitzar	 la	
població independentment de la seva situació laboral. 
·		El	 22,6%	considera	que	cal	 regularitzar	 la	població	en	 tots	els	 casos,	mentre	que	el	 28,2%	
només	regularitzaria	a	la	població	que	tingui	un	contracte	de	feina.	
·		El	14,5%	aposta	per	 retornar	 la	població	no	 regularitzada	als	seus	països	d’orígen,	 i	només	
l’1,9%	és	partidària	de	mantenir	l’actual	situació	d’status	quo.	
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IV.IV · Sol·licitants d’asil i de refugi

I en relació amb les persones sol·licitants d’asil i refugi, 
què creu vostè que seria el més adequat fer?

L’àmplia majoria és partidària d’acollir persones 
sol·licitants d’asil i refugi

·		Un	93,4%	de	les	persones	enquestades	és	partidària	d’acollir	a	les	persones	sol·licitants	d’asil	
i	refugi.	
·		Un	48,7%	reclamaria	comprovar	que	les	persones	estan	perseguides	abans	d’acollir-les,	i	un	
25,2%	els	acolliria	fins	a	un	topall	màxim	l’any.
·	El	20%	del	total	és	partidària	d’acollir	a	les	persones	sol·licitants	d’asil	i	refugi	sense	restriccions.	
·	El	6%,	no	acolliria	a	sol·licitants	d’asil	i	refugi.	
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IV.V · Menors no acompanyats

Quina creu vostè que ha de ser la postura de les 
administracions amb aquelles persones estrangeres 
menors d’edat que arriben sense estar acompanyades per 
cap persona adulta?

Els enquestats, defensors de desenvolupar accions 
d’inclusió amb els menors no acompanyats

·		Existeix	una	majoria	(71,1%)	de	persones	enquestades	partidàries	d’atendre	als	menors	d’edat	
que arriben sense estar acompanyades per cap persona adulta. 
·		El	46,4%	és	partidària	de	desenvolupar	accions	que	facilitin	 la	 inclusió	de	 la	població	menor	
d’edat,	i	el	12,3%	partidària	de	proporcionar-los	residències	o	pisos	tutelats.
·	El	27,4%	declaren	estar	a	favor	de	retornar	els	menors	als	països	d’origen.
·		El	12,4%,	a	favor	d’atendre	els	menors	no	acompanyats	fins	arribar	a	un	topall,	i	l’1,3%	no	faria	
cap acció.



V
CONCLUSIONS
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V. · Conclusions

1.  La ciutadania de Catalunya no percep la migració com una 
problemàtica.

2.  La població enquestada té una imatge sobredimensionada 
del nombre de persones migrants residents a Catalunya.

3.  La població catalana valora positivament les aportacions 
de població migrant al conjunt de la societat, malgrat en 
el mercat laboral relega la població migrant a un paper 
secundari destinat a desenvolupar feines poc sofisticades 
que la població autòctona no vol realitzar

4.   La gent afirma estar disposada a interaccionar més amb les 
persones migrants, però a nivell pràctic les interaccions 
encara es limiten en espais públics o de treball i no en 
entorns familiars. 

5.  Generalment es comparteix la visió que la integració passa 
perquè la persona migrant adopti costums i tradicions 
autòctones.

6.  Reclamacions històriques com el dret a vot o disposar la 
nacionalitat, són vistes com les menys determinants per a 
garantir la la integració de la població migrant. 

7.  En la gestió dels menors no acompanyats es detecta un 
major rebuig a les polítiques d’inclusió que en altres 
temàtiques.



VI
ANNEX
Qüestionari
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OBSERVATORI DE LES MIGRACIONS A CATALUNYA.  

Febrer 2021 
 
 
HOLA BON DIA/BONA TARDA/ BONA NIT. Estem realitzant un estudi sobre la migració a Catalunya i voldríem fer-li algunes 
preguntes. Només seran uns minuts. A més li garanteixo plena confidencialitat i anonimat en les seves respostes ja que 
aquestes sempre són tractades a nivell estadístic, mai a nivell personal. GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ. 
 
 
0. En quin idioma prefereix que li faci l'entrevista? 

 (1) 
Català ............................................. 1 
Castellà .......................................... 2 
 

1. Vostè fa més de 5 anys que resideix a Catalunya? 
 (2) 

Sí ................................................... 1 
No .................................................. 2=>  ACABAR ENTREVISTA 

 
2. Sexe 

 (3) 
Home ............................................. 1 
Dona .............................................. 2 

 
3. Em podria dir quina és la seva edat? 

(APUNTAR): __________________ (4) 
 

 
DIMENSIÓ 1. Percepcions i actituds sobre la població estrangera a Catalunya 
 
4. En la seva opinió, quins creu que són els 3 principals problemes que té actualment Catalunya? 

 
L’atur i la precarietat laboral ........................................ 1 
La inseguretat ciutadana ............................................. 2 
La sanitat o sistema sanitari ........................................ 3 
L’accés a l’habitatge .................................................... 4 
Insatisfacció amb la política ......................................... 5 
Relacions Catalunya - Espanya ..................................... 6 
Funcionament de l’economia ........................................ 7 
Immigració ................................................................ 8 
La corrupció i el frau ................................................... 9 
Les pensions .............................................................. 10 
Incivisme i violència .................................................... 11 
La violència contra les dones ........................................ 12 
El Covid-19 ................................................................ 13 
Cap .........  ................................................................. 14 
Altres: Especificar ....................................................... 15 
 

5. El nombre de persones d’origen estranger que viuen a Catalunya, a vostè li semblen… 
 
Insuficients (en calen més)  ...................................................... 1 
Acceptable .............................................................................. 2 
Elevat .................................................................................... 3 
Excessiu ................................................................................. 4 
 

6. De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes creu vostè que són d’origen estranger, nascudes 
fora de l’Estat espanyol? 

 ___________________________________________  
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7. D’acord amb la seva percepció, el nombre de persones immigrants que resideixen legalment a Catalunya 

és:? 
 
Major que el nombre de persones immigrants que resideixen de manera irregular 1 
Igual que el nombre de persones immigrants que resideixen de manera irregular 2 
Menor que el nombre d de persones immigrants que resideixen de manera irregular 3 
 
 

8. Em podria dir, d’una escala de 0 a 10, la simpatia que vostè sent per les persones dels següents països o 
regions del món, tenint en compte que 0 significa cap simpatia i 10 molta simpatia?  

 
 Cap Simpatia Molta simpatia 

Unió Europea ................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Sud-amèrica .................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Centre Amèrica .............. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Nord-Amèrica ................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Àfrica sub-sahariana ....... 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Magreb-Marroc ............... 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
Àsial ............................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
 
 

9. Ara li vaig a llegir una sèrie de possibles relacions entre vostè i les persones immigrants. Digui’m, per a 
cada cas, si accepta o acceptaria aquest tipus de relació, tractaria d’evitar-la o si la rebutjaria: 

 

 L’acceptaria Tractaria 
d’evitar-la 

Llogar un pis a persones immigrants 1 2 

Viure en un barri en el que hi viuen moltes persones immigrants 1 2 

Treballar/estudiar amb persones immigrants 1 2 

Viure en un bloc d’edificis en el que hi viuen persones immigrants 1 2 

Que un/a persona immigrant sigui el/la seu/seva cap a la feina 1 2 

Que el seu/seva fill/a porti amistats immigrants a casa 1 2 

Que el seu/seva fill/a es casi amb una persona immigrant 1 2 

Porta el/la seu/seva fill/a una escola on hi hagi molts nens/es fills/es 
d’immigrants 1 2 

 
 

DIMENSIÓ 2. Sobre impactes a Catalunya 
 
10. En termes generals, vostè creu que la immigració és... 

 
Molt positiva  .......................................................................... 1 
Positiva .................................................................................. 2 
Ni positiva ni negativa .............................................................. 3 
Negativa ................................................................................. 4 
Molt negativa .......................................................................... 4 
 

11. Hi ha diferents visions sobre l’impacte de la immigració a la nostra societat. Em podria dir en quina 
mesura vostè està d’acord o no amb el contingut de les següents frases: 

 

 Molt en 
desacord 

Més aviat 
en 

desacord 

Ni 
d’acord ni 

en 
desacord 

Més 
aviat  

d’acord 

Molt 
d’acord 

      

Tenen un impacte positiu a 
l’economia nacional 1 2 3 4 5 

Suposen una càrrega per a l’Estat 
de benestar 1 2 3 4 5 

Empitjoren els problemes de 
seguretat 1 2 3 4 5 
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12. Parlant ara de la feina dels/les persones immigrants, digui’m si està molt d’acord, més aviat d’acord, 

més aviat en desacord o molt en desacord amb les opinions següents: 
 

 Molt en 
desacord 

Més 
aviat en 
desacord 

Ni 
d’acord ni 

en 
desacord 

Més 
aviat  

d’acord 

Molt 
d’acord 

La immigració respon a les 
necessitats del mercat de treball i 
és necessària 

1 2 3 4 5 

Les persones immigrants fan la 
feina que no volen fer les 
persones autòctones 

1 2 3 4 5 

La població immigrant aporta 
innovació i noves maneres de 
treballar al mercat laboral de 
Catalunya 

1 2 3 4 5 

La immigració ha contribuït a 
enfortir el desenvolupament 
econòmic 

1 2 3 4 5 

La immigració fa baixar els sous 1 2 3 4 5 

La immigració provoca 
desocupació entre la població 
autòctona 

1 2 3 4 5 

      

 
13. Sobre els efectes de la immigració pel que fa a la demografia, em podria dir si està molt d’acord, més 

aviat d’acord, més aviat en desacord o molt en desacord amb les opinions següents: 
 

 Molt en 
desacord 

Més 
aviat en 
desacord 

Ni 
d’acord ni 

en 
desacord 

Més 
aviat  

d’acord 

Molt 
d’acord 

La immigració pot servir per 
resoldre els problemes derivats de 
l’envelliment de la població 

1 2 3 4 5 

La immigració pot servir per 
evitar el despoblament del 
territori 

1 2 3 4 5 

 
14. Em podria dir en quina mesura vostè està d’acord o no amb el contingut de les següents afirmacions: 
 

 Molt en 
desacord 

Més 
aviat en 
desacord 

Ni 
d’acord ni 

en 
desacord 

Més 
aviat  

d’acord 

Molt 
d’acord 

Cal afavorir el dret de vot de les 
persones immigrants 1 2 3 4 5 

L’arribada de persones 
immigrants frenarà el 
desenvolupament del català 

1 2 3 4 5 

L’arribada de persones 
immigrants contribuirà a la 
pèrdua d’identitat catalana 

1 2 3 4 5 

L’arribada de persones 
immigrants frenarà el 
desenvolupament del castellà 

1 2 3 4 5 

La immigració pot frenar les 
aspiracions de l’independentisme 
català 

1 2 3 4 5 
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DIMENSIÓ 3. Integració, inclusió i convivència 

 
15. Pel que fa a models de convivència, em podria dir si està molt d’acord, més aviat d’acord, més aviat en 

desacord o molt en desacord amb les opinions següents 
 

 Molt en 
desacord 

Més 
aviat en 
desacord 

Ni 
d’acord ni 

en 
desacord 

Més 
aviat  

d’acord 

Molt 
d’acord 

Les persones immigrants han 
d’esforçar-se per adoptar les 
costums i tradicions de la societat 
d’acollida el més aviat possible 

1 2 3 4 5 

Les persones immigrants poden 
seguir amb les seves costums i 
tradicions sempre que sigui en 
espais propis i no comuns 

1 2 3 4 5 

Les persones autòctones han 
d’esforçar-se per conèixer, 
entendre i acceptar costums i 
tradicions diferents, sempre que 
no entrin en conflicte amb la 
nostra legislació 

1 2 3 4 5 

Les persones autòctones han 
d’esforçar-se per conèixer, 
entendre i acceptar costums i 
tradicions diferents 

1 2 3 4 5 

      

 
 

16. Qui creu vostè que és el principal responsable d’ajudar a que les persones immigrants se sentin inclosos 
a la nostra societat? 

             Sí  
L’estat i les administracions públiques (govern autonòmic i ajuntaments)  1 
Iniciativa privada mitjançant la creació d’ocupació per a la immigració  2 
Les organitzacions socials, associacions, l’església, sindicats   3 
La mateixa immigració .........................      4 
La pròpia societat catalana....................      5 
Els mitjans de comunicació ...................      6 
Els centres educatius............................      7  

 
 

17. La gent acostuma a tenir diferents punts de vista sobre el que significa estar integrat a la nostra 
societat. Com d’important creu que són els següents factors per a la correcta integració de la 
immigració? 

 Gens 
important Important Molt 

important 

Conèixer el català 1 2 3 

Tenir feina 1 2 3 

Tenir formació qualificada 1 2 3 

Conèixer el castellà 1 2 3 

Contribuir al benestar de l’estat d’acollida pagant impostos 1 2 3 

Tenir els mateixos valors, comportaments i actituds que la 
majoria de la població 1 2 3 

Sentir-se membre de la societat 1 2 3 

Compartir tradicions culturals de la societat d’acollida 1 2 3 

Disposar de la nacionalitat 1 2 3  
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Poder votar  1 2 3 

Participar en associacions del país d’acollida 1 2 3 

 
 
 

18. Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb la següent sentència: “A llarg termini, invertir en polítiques 
d’inclusió de la immigració és imprescindible per a facilitar la seva integració”: 
Totalment en desacord ............................................................. 1 
Bastant en desacord ................................................................ 2 
Bastant d’acord ....................................................................... 3 
Totalment d’acord .................................................................... 4 

 
19. Amb quina freqüència es relaciona vostè amb persones immigrants? 

Mai ........................................................................................ 1 
Amb poca freqüència ............................................................... 2 
Com a mínim una vegada al mes ............................................... 3 
Com a mínim una vegada a la setmana ...................................... 4 
Tots o gairebé tots els dies ....................................................... 5 
 

 
20. Parlant ara de les relacions amb persones immigrades, em podria dir amb quina freqüència es relaciona 

vostè amb persones immigrants? 

 Mai o 
gairebé 

mai 

Mínim 
un cop 
l’any 

Mínim un 
cop al 
mes 

Mínim 
un cop a 

la 
setmana 

Mínim 
un cop al 

dia 

Al seu barri (per exemple, botigues, 
restaurants o llocs públics) 1 2 3 4 5 

Al seu lloc de treball 1 2 3 4 5 

Quan utilitza serveis públics (com 
hospitals, transports públics, o 
tractes amb l’administració) 

1 2 3 4 5 

Fent esport, activitats culturals o 
voluntariat 1 2 3 4 5 

Quan necessita serveis de casa 
(com persones cuidadores, 
persones de la neteja, lampistes o 
cangurs).  

1 2 3 4 5 

A l’entorn familiar 1 2 3 4 5 

 
21. Generalment parlant, com creu que ha sigut la integració de la immigració a Catalunya? 

La integració s’ha realitzat de manera exitosa .............................. 1 
La integració no s’ha realitzat de manera exitosa .......................... 2 

 
22. I com creu que ha sigut la integració de la immigració al seu municipi? 

La integració s’ha realitzat de manera exitosa .............................. 1 
La integració no s’ha realitzat de manera exitosa .......................... 2 

 
23. Si hagués de valorar de 0 (pèssima) a 10 (excel·lent) el clima de convivència i relacions que existeixen 

en el seu municipi o barri, entre la població autòctona i la estrangera, quina puntuació hi posaria? 
 
 Pèssima Excel·lent 

Convivència  .................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
 
DIMENSIÓ 4. Coneixement sobre polítiques d’immigració, asil i integració 
 
24. En general, si hagués de valorar del 0 (molt dolenta) al 10 (molt bona) el seu nivell de coneixement 

sobre la situació de la immigració i la seva integració, quina puntuació hi posaria? 
 
 Molt dolenta Excel·lent 

Coneixement  ................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
 
25. Fins Quina creu vostè que és la política més adequada respecte les persones immigrants? 

Permetre la seva entrada sense posar cap obstacle legal ..............  .........  ................... 1 
Permetre l’entrada només a aquelles persones que tinguin contracte de treball  ................... 2 
Permetre l’entrada a aquelles persones que compleixin altres requisits, com el reagrupament o refugiats ...... 3 
Prohibir per complet l’entrada a les persones immigrants estrangeres  .....  ................... 4 
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Poder votar  1 2 3 

Participar en associacions del país d’acollida 1 2 3 

 
 
 

18. Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb la següent sentència: “A llarg termini, invertir en polítiques 
d’inclusió de la immigració és imprescindible per a facilitar la seva integració”: 
Totalment en desacord ............................................................. 1 
Bastant en desacord ................................................................ 2 
Bastant d’acord ....................................................................... 3 
Totalment d’acord .................................................................... 4 

 
19. Amb quina freqüència es relaciona vostè amb persones immigrants? 

Mai ........................................................................................ 1 
Amb poca freqüència ............................................................... 2 
Com a mínim una vegada al mes ............................................... 3 
Com a mínim una vegada a la setmana ...................................... 4 
Tots o gairebé tots els dies ....................................................... 5 
 

 
20. Parlant ara de les relacions amb persones immigrades, em podria dir amb quina freqüència es relaciona 

vostè amb persones immigrants? 

 Mai o 
gairebé 

mai 

Mínim 
un cop 
l’any 

Mínim un 
cop al 
mes 

Mínim 
un cop a 

la 
setmana 

Mínim 
un cop al 

dia 

Al seu barri (per exemple, botigues, 
restaurants o llocs públics) 1 2 3 4 5 

Al seu lloc de treball 1 2 3 4 5 

Quan utilitza serveis públics (com 
hospitals, transports públics, o 
tractes amb l’administració) 

1 2 3 4 5 

Fent esport, activitats culturals o 
voluntariat 1 2 3 4 5 

Quan necessita serveis de casa 
(com persones cuidadores, 
persones de la neteja, lampistes o 
cangurs).  

1 2 3 4 5 

A l’entorn familiar 1 2 3 4 5 

 
21. Generalment parlant, com creu que ha sigut la integració de la immigració a Catalunya? 

La integració s’ha realitzat de manera exitosa .............................. 1 
La integració no s’ha realitzat de manera exitosa .......................... 2 

 
22. I com creu que ha sigut la integració de la immigració al seu municipi? 

La integració s’ha realitzat de manera exitosa .............................. 1 
La integració no s’ha realitzat de manera exitosa .......................... 2 

 
23. Si hagués de valorar de 0 (pèssima) a 10 (excel·lent) el clima de convivència i relacions que existeixen 

en el seu municipi o barri, entre la població autòctona i la estrangera, quina puntuació hi posaria? 
 
 Pèssima Excel·lent 

Convivència  .................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
 
DIMENSIÓ 4. Coneixement sobre polítiques d’immigració, asil i integració 
 
24. En general, si hagués de valorar del 0 (molt dolenta) al 10 (molt bona) el seu nivell de coneixement 

sobre la situació de la immigració i la seva integració, quina puntuació hi posaria? 
 
 Molt dolenta Excel·lent 

Coneixement  ................. 0 .... 1 ..... 2 .... 3 ..... 4 ..... 5 .... 6 ..... 7..... 8 .....9 ..... 10 
 
25. Fins Quina creu vostè que és la política més adequada respecte les persones immigrants? 

Permetre la seva entrada sense posar cap obstacle legal ..............  .........  ................... 1 
Permetre l’entrada només a aquelles persones que tinguin contracte de treball  ................... 2 
Permetre l’entrada a aquelles persones que compleixin altres requisits, com el reagrupament o refugiats ...... 3 
Prohibir per complet l’entrada a les persones immigrants estrangeres  .....  ................... 4  
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26. Respecte a les persones immigrants que estan ja a Catalunya però que no tenen regularitzada la seva 

situació, què creu vostè que seria millor? 
Regularitzar la situació en tots els casos ................................................. 1 
Regularitzar als que porten anys vivint aquí, tinguin o no feina ................. 2 
Regularitzar només als que tinguin feina ................................................ 3 
Deixar que segueixin com estan ............................................................ 4  
Tornar-los al país d’origen .................................................................... 4 
 

 
 
27. I en relació amb les persones sol·licitants d’asil i refugi, què creu vostè que seria el més adequat fer?  

Acollir-los sense restriccions ................................................................. 1 
Acollir-los si es comprova que estan perseguits ....................................... 2 
Acollir-los fins a un número limitat a l’any .............................................. 3  
No acollir-los en cap cas ....................................................................... 4 
 

28. Com vostè potser sap, a Catalunya arriben en ocasions persones estrangeres menors d’edat que no 
estan acompanyades per cap persona adulta que les tutoritzi o s’encarregui d’elles. Quina creu vostè 
que ha de ser la postura de les administracions catalanes en aquests casos?  
 
Retornar-los al país d’origen .................................................................  .........  ......... 1 
No fer res i no atendre’ls ......................................................................  .........  ......... 2  
Atendre’ls fins arribar a un topall i repartir-los entre diferents comunitats autònomes ...... 3 
Proporcionar-los residències o pisos tutelats per a menors no estrangers no acompanyats 4 
Desenvolupar accions i instruments que facilitin la seva inclusió a la societat catalana ..... 5 
 

29. Creu vostè que el nombre de persones immigrades a Catalunya augmentarà, disminuirà o es quedarà 
igual en els propers dos anys? 
 
Augmentarà ........................................................................................  .........  ......... 1 
Disminuirà ..........................................................................................  .........  ......... 2  
Es quedarà igual.................................................................................................... 3 
 

 
 
PREGUNTES DE CLASSIFICACIÓ 
 
30. Habitants del seu municipi: 

Fins a 5.000 habitants .......................................................................... 1 
De 5.001 a 10.000 habitants ................................................................. 2 
De 10.001 a 20.000 habitants ............................................................... 3  
De 20.001 a 50.000 habitants ............................................................... 4 
De 50.001 a 100.000 habitants ............................................................. 5 
Més de 100.000 habitants ..................................................................... 6 

 
31. A on va néixer vostè? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
32. A on va néixer el seu pare? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
33. A on va néixer la seva mare? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
34. Em pot dir el seu nivell d’estudis més elevat que ha finalitzat? 

Sense estudis ...................................................................................... 1 
Estudis primaris no acabats .................................................................. 2 
ESO, EGB, FP1, Batxiller elemental ........................................................ 3  
Batxillerat, BUP, FP2, COU, Mòdul Professional 2 i 3, Batxillerat superior .... 4 
Universitari grau mig: diplomatures ....................................................... 5 
Universitari grau superior ..................................................................... 6 

 
35. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? 

Catolicisme ......................................................................................... 1 
Cristianisme evangèlic/protestant .......................................................... 2 
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26. Respecte a les persones immigrants que estan ja a Catalunya però que no tenen regularitzada la seva 

situació, què creu vostè que seria millor? 
Regularitzar la situació en tots els casos ................................................. 1 
Regularitzar als que porten anys vivint aquí, tinguin o no feina ................. 2 
Regularitzar només als que tinguin feina ................................................ 3 
Deixar que segueixin com estan ............................................................ 4  
Tornar-los al país d’origen .................................................................... 4 
 

 
 
27. I en relació amb les persones sol·licitants d’asil i refugi, què creu vostè que seria el més adequat fer?  

Acollir-los sense restriccions ................................................................. 1 
Acollir-los si es comprova que estan perseguits ....................................... 2 
Acollir-los fins a un número limitat a l’any .............................................. 3  
No acollir-los en cap cas ....................................................................... 4 
 

28. Com vostè potser sap, a Catalunya arriben en ocasions persones estrangeres menors d’edat que no 
estan acompanyades per cap persona adulta que les tutoritzi o s’encarregui d’elles. Quina creu vostè 
que ha de ser la postura de les administracions catalanes en aquests casos?  
 
Retornar-los al país d’origen .................................................................  .........  ......... 1 
No fer res i no atendre’ls ......................................................................  .........  ......... 2  
Atendre’ls fins arribar a un topall i repartir-los entre diferents comunitats autònomes ...... 3 
Proporcionar-los residències o pisos tutelats per a menors no estrangers no acompanyats 4 
Desenvolupar accions i instruments que facilitin la seva inclusió a la societat catalana ..... 5 
 

29. Creu vostè que el nombre de persones immigrades a Catalunya augmentarà, disminuirà o es quedarà 
igual en els propers dos anys? 
 
Augmentarà ........................................................................................  .........  ......... 1 
Disminuirà ..........................................................................................  .........  ......... 2  
Es quedarà igual.................................................................................................... 3 
 

 
 
PREGUNTES DE CLASSIFICACIÓ 
 
30. Habitants del seu municipi: 

Fins a 5.000 habitants .......................................................................... 1 
De 5.001 a 10.000 habitants ................................................................. 2 
De 10.001 a 20.000 habitants ............................................................... 3  
De 20.001 a 50.000 habitants ............................................................... 4 
De 50.001 a 100.000 habitants ............................................................. 5 
Més de 100.000 habitants ..................................................................... 6 

 
31. A on va néixer vostè? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
32. A on va néixer el seu pare? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
33. A on va néixer la seva mare? 

Catalunya ........................................................................................... 1 
Altres Comunitats Autònomes ............................................................... 2 
Unió Europea ...................................................................................... 3  
Resta del Món ..................................................................................... 4 

 
34. Em pot dir el seu nivell d’estudis més elevat que ha finalitzat? 

Sense estudis ...................................................................................... 1 
Estudis primaris no acabats .................................................................. 2 
ESO, EGB, FP1, Batxiller elemental ........................................................ 3  
Batxillerat, BUP, FP2, COU, Mòdul Professional 2 i 3, Batxillerat superior .... 4 
Universitari grau mig: diplomatures ....................................................... 5 
Universitari grau superior ..................................................................... 6 

 
35. Amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? 

Catolicisme ......................................................................................... 1 
Cristianisme evangèlic/protestant .......................................................... 2  
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Islam ................................................................................................. 3  
Testimonis cristians de Jehovà .............................................................. 4 
Budisme ............................................................................................. 5 
Cristianisme ortodox ............................................................................ 6 
Judaisme ............................................................................................ 7 
Cap: Agnosticisme (ni a favor ni en contra sobre l’existència d’un déu) ...... 8 
Cap: Ateisme ((nega l’existència de Déu) ............................................... 9 
Altres ................................................................................................. 10 
 

36. Podria dir-me si acudeix als actes de culte religiós, sense comptar les ocasions relacionades amb 
cerimònies de tipus social com bodes, comunions o funerals? 
Sí, un cop per setmana o més ............................................................... 1 
Sí, un cop al mes ................................................................................. 2 
Sí, un cop a l’any ................................................................................. 3  
No, mai .............................................................................................. 4 

 
37. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? 

Treballa .............................................................................................. 1 
No treballa .......................................................................................... 2 
Està temporalment de baixa ................................................................. 3  
Jubilat/da ........................................................................................... 5 
Estudiant ............................................................................................ 6 
Treball domèstic no remunerat .............................................................. 7 
Altres ................................................................................................. 8 

 
A “TREBALLA”, “TEMPORALMENT DE BAIXA”, “ERTO”  
38. Vostè és? 

Empresari/a o professional amb assalariats/des .......................... 1 
Professional o treballador autònom (sense assalariats(des)  .......... 2 
Assalariat/da indefinit/da .......................................................... 3 
Assalariat/da eventual o interí/ina ............................................. 4 
Membre de cooperativa ............................................................ 5 
Ajut familiar (sense remuneració)  ............................................. 6  
NS/NC  ................................................................................... 6  

 
39. Pot indicar-me quina és la seva llengua més habitual? 

Català ................................................................................................ 1 
Castellà .............................................................................................. 2  
Totes dues igual: català i castellà .......................................................... 3 
Altres llengües .................................................................................... 4  
 

40. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra-dreta. Vostè com es defineix 
d’extrema esquerra, esquerra, centre-esquerra, centre, centre-dreta, dreta o extrema dreta? 
Extrema esquerra ................................................................................ 1 
Esquerra............................................................................................. 2 
Centre-esquerra .................................................................................. 3 
Centre ................................................................................................ 4 
Centre-dreta ....................................................................................... 5 
Dreta ................................................................................................. 6 
Extrema dreta ..................................................................................... 7 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
41. Quan Amb quina de les següents frases se sent més identificat. Em sento: 

Només espanyol/a ............................................................................... 1 
Més espanyol/a que català/ana ............................................................. 2 
Tant espanyol/a com català/na .............................................................. 3 
Més català/ana que espanyol/a ............................................................. 4 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
42. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social? 

Classe baixa........................................................................................ 1 
Classe mitjana-baixa ............................................................................ 2 
Classe mitjana .................................................................................... 3 
Classe mitjana-alta .............................................................................. 4 
Classe alta .......................................................................................... 5 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
43. Sumant els ingressos nets mensuals de les persones de la seva unitat familiar, quins són els ingressos 

familiars que entren cada mes a casa seva? 
Inferiors a 1.000€ ................................................................................ 1 
Entre 1.001€ i 2.000€ .......................................................................... 2 
Entre 2.001€ i 3.000€ .......................................................................... 3 
Entre 3.001€ i 4.000€ .......................................................................... 4 
Entre 4.001€ i 5.000€ .......................................................................... 5 
Més de 5.000€ .................................................................................... 6 
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Islam ................................................................................................. 3  
Testimonis cristians de Jehovà .............................................................. 4 
Budisme ............................................................................................. 5 
Cristianisme ortodox ............................................................................ 6 
Judaisme ............................................................................................ 7 
Cap: Agnosticisme (ni a favor ni en contra sobre l’existència d’un déu) ...... 8 
Cap: Ateisme ((nega l’existència de Déu) ............................................... 9 
Altres ................................................................................................. 10 
 

36. Podria dir-me si acudeix als actes de culte religiós, sense comptar les ocasions relacionades amb 
cerimònies de tipus social com bodes, comunions o funerals? 
Sí, un cop per setmana o més ............................................................... 1 
Sí, un cop al mes ................................................................................. 2 
Sí, un cop a l’any ................................................................................. 3  
No, mai .............................................................................................. 4 

 
37. En quina de les següents situacions laborals es troba vostè actualment? 

Treballa .............................................................................................. 1 
No treballa .......................................................................................... 2 
Està temporalment de baixa ................................................................. 3  
Jubilat/da ........................................................................................... 5 
Estudiant ............................................................................................ 6 
Treball domèstic no remunerat .............................................................. 7 
Altres ................................................................................................. 8 

 
A “TREBALLA”, “TEMPORALMENT DE BAIXA”, “ERTO”  
38. Vostè és? 

Empresari/a o professional amb assalariats/des .......................... 1 
Professional o treballador autònom (sense assalariats(des)  .......... 2 
Assalariat/da indefinit/da .......................................................... 3 
Assalariat/da eventual o interí/ina ............................................. 4 
Membre de cooperativa ............................................................ 5 
Ajut familiar (sense remuneració)  ............................................. 6  
NS/NC  ................................................................................... 6  

 
39. Pot indicar-me quina és la seva llengua més habitual? 

Català ................................................................................................ 1 
Castellà .............................................................................................. 2  
Totes dues igual: català i castellà .......................................................... 3 
Altres llengües .................................................................................... 4  
 

40. Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra-dreta. Vostè com es defineix 
d’extrema esquerra, esquerra, centre-esquerra, centre, centre-dreta, dreta o extrema dreta? 
Extrema esquerra ................................................................................ 1 
Esquerra............................................................................................. 2 
Centre-esquerra .................................................................................. 3 
Centre ................................................................................................ 4 
Centre-dreta ....................................................................................... 5 
Dreta ................................................................................................. 6 
Extrema dreta ..................................................................................... 7 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
41. Quan Amb quina de les següents frases se sent més identificat. Em sento: 

Només espanyol/a ............................................................................... 1 
Més espanyol/a que català/ana ............................................................. 2 
Tant espanyol/a com català/na .............................................................. 3 
Més català/ana que espanyol/a ............................................................. 4 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
42. En la seva opinió, quin dels següents termes defineix millor la seva classe social? 

Classe baixa........................................................................................ 1 
Classe mitjana-baixa ............................................................................ 2 
Classe mitjana .................................................................................... 3 
Classe mitjana-alta .............................................................................. 4 
Classe alta .......................................................................................... 5 
NS/NC ................................................................................................ 9 

 
43. Sumant els ingressos nets mensuals de les persones de la seva unitat familiar, quins són els ingressos 

familiars que entren cada mes a casa seva? 
Inferiors a 1.000€ ................................................................................ 1 
Entre 1.001€ i 2.000€ .......................................................................... 2 
Entre 2.001€ i 3.000€ .......................................................................... 3 
Entre 3.001€ i 4.000€ .......................................................................... 4 
Entre 4.001€ i 5.000€ .......................................................................... 5 
Més de 5.000€ .................................................................................... 6  
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NS/NC ................................................................................................ 9 
 

 
 

JA HEM ACABAT, MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 





Amb el suport de:


