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1. Introducció metodològica 
 
Aquest informe és el resultat de l’explotació i anàlisi de les respostes al sondeig sobre Opinions 
i Actituds sociopolítiques de l’afiliació de CCOO de Catalunya, realitzat entre els mesos de 
novembre i desembre del 2016. Respon a la voluntat del sindicat de potenciar els instruments 
de participació, per tal de tenir un coneixement directe de l’opinió dels seus afiliats i afiliades. 
 
La quantitat total d’enquestes vàlides ha estat de 7.498. Si tenim en compte que el total 
d’afiliats i afiliades d’alta en el sindicat el mes de desembre del 2016, que és el mes que tenim 
de referència, era de 140.078 afiliats i afiliades, el marge d’error estadístic total de la mostra, 
per un interval de confiança del 95,5%, i en el supòsit de màxima indeterminació, és de +/-
1,12%. Aquest marge d’error suposa un nivell de validesa estadística altíssim per al global de 
les respostes obtingudes, tenint en compte que el marge d’error amb que és treballa 
habitualment en aquest tipus de sondeig se situa al voltant del +/-3%, no essent acceptat en 
cap cas un error superior al +/-5%. 
 
El sondeig està construït a partir d’unes variables de perfil, que es tracten com a variables 
independents, partint de la hipòtesi que aquestes característiques de perfil sociodemogràfic 
(sexe, edat, nivell d’estudis), laboral (situació laboral) o sindical (antiguitat afiliativa) influeixen 
en l’opinió que l’entrevistat/da té de les qüestions que se li plantegen.  
 
És per això que l’anàlisi dels resultats es desenvolupa en tres etapes. Primer s’efectua un 
anàlisi de freqüències de totes les variables de l’enquesta. En un segon nivell s’analitza l’opinió 
manifestada en cada pregunta i bloc de preguntes, segons les variables de perfil que es tracten 
com a variables independents i es creuen amb les opinions manifestades. En un tercer nivell es 
contrasten les dades amb enquestes o dades oficials i/o amb els resultats de les enquestes 
generals d’afiliació realitzades l’any 1998 i 2008, que siguin comparables. 
 
En el cas de les preguntes d’opinió (grau d’acord i grau de prioritat) l’anàlisi es basa en càlculs 
estadístics descriptius de tendència central, en concret la mitjana aritmètica que anomenarem 
valoració mitjana, i la moda que representa el valor més freqüent o que ha estat respost més 
vegades.  
 
D’altra banda, cal comentar que en aquest informe únicament es presenten taules amb els 
estadístics sintètics de les preguntes d’opinió. Annexes a l’informe s’inclouen totes les taules 
de l’anàlisi de freqüències de totes les variables i les taules de contingència dels encreuaments 
abans esmentats. 
 
 

Sobre la representativitat de la mostra obtinguda 
 
A l’hora de valorar les dades que presentem cal tenir en compte que, a diferència de les 
enquestes on-line realitzades fins ara pel CERES, que s’emmarcaven en un procés de 
participació dels afiliats i afiliades en processos sindicals com l’Assemblea Sindical Oberta o la 
Conferència de Dones i Homes, en les quals es tractaven temes més directament laborals i de 
projecte sindical, en aquesta enquesta es pretén tenir un perfil de les opinions de l’afiliació 
sobre temes socials i polítics. En el context d’aquest objectiu, cal tenir en compte que, malgrat 
el baix error estadístic respecte el nombre total d’afiliats i afiliades, gràcies a l’alt volum 
d’enquestes vàlides, les enquestes on-line obertes a la participació voluntària com aquesta, no 
permeten definir una mostra aleatoritzada de forma sistemàtica, de manera que la resposta és 
voluntària. Aquesta circumstància pot incidir en la representativitat de determinats col·lectius, 
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com determinats grups d’edat, o d’un determinat nivell d’estudis, o de grups més o menys 
actius socialment. 
 
També cal tenir en compte una altra característica de les enquestes on-line de resposta 
voluntària, que és l’existència d’una part de no respostes, que s’incrementa conforme avança 
el qüestionari perquè augmenten les enquestes inacabades. En el nostre cas optem per sumar 
les no respostes a aquells casos en que la persona ha marcat la opció No contesta. En les 
primeres preguntes totes les enquestes (7.498) presenten respostes vàlides, però al final del 
qüestionari trobem alguna pregunta que no sobrepassa les 5.000 respostes vàlides. Tot i així, 
fins i tot la pregunta amb menys respostes és vàlida atès que el marge d’error estadístic no 
supera el +/- 1,5%. 
 
Per tal de valorar fins a quin punt els resultats s’ajusten a l’estructura sociodemogràfica de 
l’afiliació, compararem les dades de les variables independents amb les d’aquelles de les quals 
tenim informació fiable a la base de dades d’afiliació. En segon terme, valorarem l’error 
mostral específic de cadascun dels components d’aquestes variables, per tal de confirmar la 
validesa estructural de la mostra resultant del sondeig. 
 
Com podem observar a les següents taules, la presència de dones en el sondeig és inferior a la 
que tenen en la base de dades d’afiliació, i per tant els homes estan sobrerepresentats. Tot i 
així l’error estadístic és molt baix també per a les dones, la qual cosa dona validesa estadística 
a les dades per sexe. 
 
 
Taula 1.1. Distribució per sexes en les dades d’afiliació i en l’enquesta 
 

 Afiliació 
(%) 

Sondeig 
(%) 

Dona 40,8 36,8 

Home 59,2 63,2 

Total 100 100 

 
Taula 1.2 Marge d’error estadístic per sexe 
 

 Sondeig Afiliació Marge d’error 
estadístic 

Dona 2761 57.171 +/-1,86 

Home 4737 82.907 +/-1,41 

Total 7498 140078 +/-1,12 

 
 

En canvi, en el cas de les edats, veiem que la representació dels joves està per sota del que els 
correspondria pel seu pes a l’afiliació, però, a més , el marge d’error estadístic (+/-7,6%) se 
situa molt per sobre del límit acceptable (+/-5%). La participació de l’afiliació més jove ha estat  
inferior a la que correspondria. També, tot i que no d’una forma tant evident, els majors de 65 
anys estan lleugerament subrepresentats i presenten un marge d’error que sobrepassa per poc 
el límit del +/- 5%. Per tant, en el cas de les edats només podem tenir en consideració les 
franges centrals de 31 a 45 i de 46 a 64 anys, tenint en compte que la segona franja està 
sobrerepresentada, i d’una manera més relativa la franja de 65 anys i més, però no tindrem en 
compte la de fins a 30 anys.  
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Taula 2.1. Distribució per edats en les dades d’afiliació i en l’enquesta 
 

 Afiliació  
(%) 

Sondeig (%) 

Fins a 30 anys 3,1 2,2 

de 31 a 45 anys 37,5 29,1 

de 46 a 64 anys 55,6 64,4 

65 i més anys 3,8 4,2 

Total 100,0 100 

 
 
Taula 2.2. Marge d’error estadístic per edats 
 

 Sondeig Afiliació Marge d’error 
estadístic 

Fins a 30 anys 166 4330 +/-7,61 

de 31 a 45 anys 2184 52591 +/-2,09 

de 46 a 64 anys 4831 77814 +/-1,39 

65 i més anys 317 5343 +/-5,45 

Total 7498 140078 +/-1,12 

 
 

En la variable Situació Laboral, hi ha una lleugera subrepresentació de l’afiliació ocupada, però 
el marge d’error es el més baix, perquè són la major part de les persones que han fet 
l’enquesta. Amb la qual cosa és una variable perfectament vàlida.  
 
Taula 3.1. Distribució per situació laboral en les dades d’afiliació i en l’enquesta 
 

 Afiliació 
(%) 

Sondeig (%) 

Ocupat/da 85,2 82,3 

Aturat/da 9,8 7,8 

Pensionista 5,0 10,0 

Total 100,0 100,0 

 
 
Taula 3.2. Marge d’error estadístic per situació laboral 
 

 Sondeig Afiliació Marge d’error 
estadístic 

Ocupat/da 6169 119388 +/-1,24 

Aturat/da 582 13742 +/-4,06 

Pensionista 747 6948 +/-3,46 

Total 7498 140.078 +/-1,12 
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Pel que fa a l’antiguitat afiliativa, observem una sobrerepresentació de l’afiliació més antiga, i 
el contrari en el cas de l’antiguititat mitjana (entre 3 a 10 anys), mentre que l’afiliació més 
nova (menys de 3 anys) té una presència en el sondeig semblant a la que té en el total de 
l’afiliació. Els marges d’errors són prou acceptables en tots els trams d’antiguitat. 
 
 
Taula 4.1. Distribució per antiguitat afiliativa en les dades d’afiliació i en l’enquesta 
 

 Afiliació 
(%) 

Sondeig (%) 

menys de 3 20,2 19,4 

de 3 a 10 37,8 25,2 

més de 10 42,0 55,4 

 100,0 100 

 
Taula 4.2. Marge d’error estadístic per antiguitat afiliativa 
 

 Sondeig Afiliació Marge d’error 
estadístic 

menys de 3 1454 28243 +/-2,55 

de 3 a 10 1889 52950 +/-2,26 

més de 10 4155 58885 +/-1,50 

total 7498 140078 +/-1,12 

 
 
Per a la variable Nivell d’Estudis no disposem de dades fiables de la base de dades d’afiliació 
amb les que poder fer la comparació i calcular la validesa estadística. Com es pot veure, la 
resposta més freqüent és estudis superiors, amb gairebé un 38%. Dintre d’estudis superiors 
hem inclòs els estudis universitaris de 1r, 2n i 3r cicle. Si comparem aquests resultats amb les 
enquestes a l’afiliació del 1.998 i 2.008, observem que els resultats del sondeig actual 
confirmen una tendència a l’increment del pes dels estudis superiors i la reducció del pes dels 
estudis elementals, mentre el pes del nivell mitjà, que no s’havia modificat gaire entre el 1.998 
i el 2008, mostra un increment que va en detriment dels estudis elementals. Sembla que la 
tendència compleix una lògica que té a veure amb el progressiu canvi generacional i la millora 
de la formació que es produeix en la societat catalana.  
 
Taula 5.1. Distribució segons el nivell d’estudis 
 

 Nivell d'estudis  

 Freqüència Percentatge 

Estudis elementals 2489 33,2 

Estudis Mitjans 2182 29,1 

Estudis Superiors 2827 37,7 

Total 7498 100 
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Taula 5.2. Comparació amb el nivell d’estudis de les enquestes d’afiliació de 1998 i 2008 
 

 Enquesta  
afiliació CCOO 

1998 

Enquesta  
afiliació CCOO 

2008 

Sondeig 
afiliació CCOO 

2016 

Estudis elementals 63,1 53,8 33,2 

Estudis Mitjans 24,0 23,2 29,1 

Estudis Superiors 12,8 23,0 37,7 

 
 

En conclusió, considerem que els resultats de totes les variables independents són acceptables 
i que per tant els resultats representen força l’afiliació de Comissions Obreres de Catalunya, 
excepte en el cas de l’edat, per la qual cosa no tindrem en compte les dades del tram més jove. 
També caldrà tenir en compte que hi ha una sobrerepresentació dels homes, de l’afiliació de 
46 a 64 anys i de l’afiliació amb més antiguitat. A banda d’això hem de tenir present l’alt 
percentatge d’enquestes de persones amb estudis superiors. 
 
 
 

2. La participació social 
 

 
Com mostra la taula següent, més de tres quartes parts de les persones enquestades, un 
77,8%, són membres d’alguna associació i més d’un 25% pertany a més de 4 entitats. 
 
6.1. Nivell de participació agrupat 
 

 Nivell de participació 

 Freqüència Percentatge 

Cap 1662 22,2 

entre 1 i 3 3955 52,7 

entre 4 i 6 1546 20,6 

entre 7 i 10 335 4,5 

Total 7498 100 
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Les associacions on hi ha més participació són les associacions de solidaritat i cooperació i els 
clubs esportius. On es mostra més dedicació és en aquelles persones què són socis d’un club 
esportiu, aquells/es que són socis/es d’una associació cultural i que formen part d’un partit 
polític. 
 
6.2 Percentatges de participació i alta dedicació per tipus d’associació 
 

 Percentatge  
Participació 

Declara  alta 
dedicació (%) 

Col·legi Professional 17,8 4,5 

Partit Polític 22,9 7,0 

Església o organització religiosa 8,4 1,7 

Associació de veïns  23,9 4,3 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 24,2 7,7 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 36,4 14,2 

Associació de mares i pares d’alumnes 19,8 4,5 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...) 22,6 5,4 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG i similars) 37,1 5,7 

Altra organització de caràcter voluntari 23,4 6,0 

 
 

Si comparem aquests resultats amb les enquestes a l’afiliació de 1998 i 2008, observem un 
augment molt important de l’associacionisme. L’increment més important significatiu el 1998 
es produeix en la participació en associacions de solidaritat i la pertinença a un club esportiu. 
Respecte el 2008 l’increment més important el trobem en les associacions de solidaritat i les 
associacions reivindicatives. 
 
6.3. Comparació amb els percentatges de participació per tipus d’associació de les enquestes 
d’afiliació de 1998 i 2008 
 

 Enquesta  
afiliació CCOO 

1998 

Enquesta  
afiliació CCOO 

2008 

Sondeig 
afiliació 

CCOO 2016 

Pertany a alguna associació  33,4 49,2 77,8 

Col·legi Professional -- 5,7 17,8 

Partit Polític 4,1 6,4 22,9 

Església o organització religiosa -- 3,2 8,4 

Associació de veïns  12,6 12,2 23,9 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 6,5 12,7 24,2 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 10,4 24,8 36,4 

Associació de mares i pares d’alumnes 7,0 10,1 19,8 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...) 4,5 5,9 22,6 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG i similars) 4,5 13,7 37,1 

Altra organització de caràcter voluntari 1,4 6,7 23,4 
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No hi ha diferències a destacar entre el nivell de participació de les dones i dels homes. Podem 
destacar però alguna diferència pel que fa al tipus d’entitat en què es participa. D’una banda, 
els homes presenten una participació força superior (9 punts percentuals) a les dones en la 
pertinença a un partit polític i a un club esportiu (7 punts), mentre que les dones presenten 
una participació superior als homes (6 punts ) en la pertinença a associacions de solidaritat i 
cooperació. 
 
6.4. Participació per tipus d’associació i sexe 
 

 Dona Home Total 

Col·legi Professional 19,6% 16,7% 17,8% 

Partit Polític 17,2% 26,2% 22,9% 

Església o organització religiosa 8,8% 8,2% 8,4% 

Associació de veïns  21,6% 25,2% 23,9% 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 22,7% 25,1% 24,2% 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 31,7% 39,2% 36,4% 

Associació de mares i pares d’alumnes 21,3% 18,9% 19,8% 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...) 24,4% 21,6% 22,6% 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG i similars) 41,1% 34,7% 37,1% 

Altra organització de caràcter voluntari 25,1% 22,5% 23,4% 

 

 
Per edats, deixant de banda els joves, s’observa que la participació s’incrementa amb l’edat, 
així com el temps de dedicació. A més edats, més participació i més dedicació. 
 
6.5. Nivell de participació per edats 
 

 de 31 a 45 
anys 

de 46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Cap 
participació 

25,5% 21,3% 9,8% 22,2% 

entre 1 i 3 53,8% 52,6% 47,3% 52,7% 

entre 4 i 6 16,5% 21,5% 37,2% 20,6% 

entre 7 i 10 4,1% 4,6% 5,7% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En el grup d’edat de 46 a 64 anys, la participació més alta és en associacions de solidaritat, 
mentre que en el grup de 31 a 45 es dona en clubs esportius. 
 
6.6. Participació per tipus d’associació i edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Col·legi Professional 16,8% 18,1% 18,1% 17,8% 

Partit Polític 19,4% 23,0% 42,0% 22,9% 

Església o organització religiosa 7,5% 8,7% 10,2% 8,4% 

Associació de veïns  18,1% 25,9% 38,2% 23,9% 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 19,1% 25,4% 43,5% 24,2% 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 36,3% 36,7% 33,4% 36,4% 

Associació de mares i pares d’alumnes 32,0% 15,7% 4,4% 19,8% 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ..) 18,7% 23,6% 32,8% 22,6% 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG...) 28,1% 40,2% 56,1% 37,1% 

Altra organització de caràcter voluntari 18,9% 24,3% 39,2% 23,4% 

 
 
Per situació laboral, la participació més alta la trobem en els i les pensionistes. També són 
aquests/es qui més dedicació hi tenen. Cal tenir en compte que és el col·lectiu amb més temps 
disponible. 
 
6.7. Nivell de participació per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Cap 
participació 

23,1% 23,9% 13,4% 22,2% 

entre 1 i 3 53,5% 53,6% 46,1% 52,7% 

entre 4 i 6 19,1% 18,4% 34,9% 20,6% 

entre 7 i 10 4,4% 4,1% 5,6% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Més de la meitat dels i les pensionistes que responen l’enquesta pertanyen a una associació de 
solidaritat. La diferència més important respecte a ocupats/des i aturats/des està en la 
pertinença a un partit polític. El 37,7% dels i les pensionistes pertanyen a un partit polític, 
entre 15 i 16 punts més que els altres dos grups. 
 
6.8. Participació per tipus d’associació i situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Col·legi Professional 18,2% 14,5% 16,7% 17,8% 

Partit Polític 21,2% 22,4% 37,7% 22,9% 

Església o organització religiosa 8,2% 8,8% 9,9% 8,4% 

Associació de veïns  22,5% 23,0% 36,2% 23,9% 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 22,3% 25,7% 39,0% 24,2% 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 36,5% 33,3% 38,3% 36,4% 

Associació de mares i pares d’alumnes 21,9% 13,6% 7,3% 19,8% 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ) 21,7% 21,0% 31,2% 22,6% 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG..) 35,5% 35,0% 51,3% 37,1% 

Altra organització de caràcter voluntari 21,7% 26,3% 35,5% 23,4% 

 
 
A més antiguitat a l’afiliació més participació. També el temps de dedicació és lleugerament 
més alta entre l’afiliació més antiga. 
 
6.9. Nivell de participació segons l’antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Cap participació 27,2% 26,5% 18,4% 22,2% 

entre 1 i 3 52,8% 52,3% 52,9% 52,7% 

entre 4 i 6 15,7% 17,2% 23,9% 20,6% 

entre 7 i 10 4,3% 4,0% 4,7% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En quant el tipus d’associació, els i les més antigues presenten percentatges superiors en tots 
els tipus d’entitat, excepte en el cas de l’organització religiosa on la nova afiliació presenta un 
percentatge superior. 
 
6.10. Participació per tipus d’associació i antiguitat afiliativa 
 

 menys de 
3 anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 
10 anys 

Total 

Col·legi Professional 18,2% 16,9% 18,0% 17,8% 

Partit Polític 18,7% 19,7% 25,9% 22,9% 

Església o organització religiosa 11,0% 8,2% 7,6% 8,4% 

Associació de veïns  18,1% 20,4% 27,5% 23,9% 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 19,7% 20,2% 27,7% 24,2% 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 35,4% 35,2% 37,3% 36,4% 

Associació de mares i pares d’alumnes 22,1% 21,5% 18,2% 19,8% 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...) 17,3% 19,2% 26,0% 22,6% 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG ...) 29,7% 31,3% 42,3% 37,1% 

Altra organització de caràcter voluntari 20,2% 19,9% 26,2% 23,4% 

 
 
Com podem observar a la taula 6.11, com més alt és el nivell d’estudis, més alta és la 
participació. D’altra banda, si sumem els dos trams de més participació, també veiem que com 
més estudis es té més participació es mostra. 
 
6.11. Nivell de participació segons nivell d’estudis 
 

 Estudis 
Elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Cap participació 29,7% 24,0% 14,1% 22,2% 

entre 1 i 3 48,3% 53,8% 55,9% 52,7% 

entre 4 i 6 16,7% 17,9% 26,1% 20,6% 

entre 7 i 10 5,3% 4,3% 3,9% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A part de la més alta participació en clubs esportius i associacions de solidaritat, compartit per 
tots els nivells d’estudis, destaca la més alta participació en associacions de veïns dels 
enquestats i enquestades amb estudis elementals, així com la més alta participació dels titulats 
superiors en associacions culturals i de solidaritat. 
 
 
6.12. Participació per tipus d’associació segons el nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Col·legi Professional 16,5% 12,4% 22,9% 17,8% 

Partit Polític 23,8% 21,4% 23,3% 22,9% 

Església o organització religiosa 8,6% 7,5% 9,0% 8,4% 

Associació de veïns  27,2% 23,6% 21,2% 23,9% 

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...) 18,5% 23,4% 29,8% 24,2% 

Club esportiu (club, agrupació excursionista...) 33,9% 37,1% 38,1% 36,4% 

Associació de mares i pares d’alumnes 17,1% 20,9% 21,3% 19,8% 

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...) 19,1% 20,2% 27,5% 22,6% 

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG ...) 28,4% 35,1% 46,1% 37,1% 

Altra organització de caràcter voluntari 22,5% 21,1% 26,0% 23,4% 

 
 
 
 

3. Priorització de problemes socials  
 

Per a poder valorar la priorització que s’ha fet dels problemes sociopolítics plantejats, hem 
ponderat les respostes de manera que a la resposta prioritat 1 se li ha adjudicat un pes de 5 
(pes màxim), a la resposta de prioritat 2 un pes de 4, a la resposta de prioritat 3 un pes de 3, a 
la resposta de prioritat 4 un pes de 2, i a la resposta de prioritat 5 un pes d’1 (pes mínim). A 
partir d’aquí s’ha calculat la mitjana ponderada per poder valorar la importància mitjana que 
se li ha atorgat a cada problema. Aquesta importància mitjana és la que ens dona la posició de 
cada problema en l’ordre de prioritats. 
 
El resultat és el que ens mostra la taula 7.1., on podem veure que, en el conjunt de les 
enquestes, l’atur i la precarietat és el problema considerat més prioritari dels 5 problemes 
plantejats i el conflicte Catalunya-Espanya és el considerat menys prioritari. Es tracte de 
resultats molt semblants als que s’obtenen al Baròmetre del Centro de Investigaciones 
Sociológicas i al Baròmetre d’Opinió del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat. 
 
 
7.1. Ordre de prioritat als problemes socials plantejats. 
 

mitjana ponderada 
de prioritat 

Problema social Ordre de 
prioritat 

3,82 Atur i precarietat 1 

3,11 Corrupció 2 

2,98 Increment desigualtats 3 

2,73 violència masclista 4 

2,57 Conflicte Catalunya- Espanya 5 
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Per sexes els resultats són força semblants, amb algun matís. Les dones atorguen 3 dècimes 
més d’importància que els homes al problema de la violència masclista, mentre que els homes 
atorguen 4 dècimes més que les dones al problema del conflicte Catalunya-Espanya. 
 
7.2. Mitjana de prioritat dels problemes socials per sexes 
 

 Dones Homes Total 

Atur i precarietat 3,89 3,79 3,82 

Corrupció 3,08 3,12 3,11 

Increment desigualtats 3,03 2,95 2,98 

violència masclista 2,93 2,61 2,73 

Catalunya- Espanya 2,34 2,71 2,57 

 
 
Els resultats per edats no presenten diferències a destacar. Només crida l’atenció una 
tendència a disminuir la importància del problema violència masclista tal com augmenta l’edat 
i, al contrari, una tendència a incrementar-se la importància del problema conflicte Catalunya-
Espanya, tal com augmenta l’edat, fins al punt que el grup de 65 anys li dona una mica més 
importància a aquest conflicte que a la violència masclista 
 
7.3. Mitjana de prioritat dels problemes socials per Edats 
 

 31 a 45 
anys 

46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Atur i precarietat 3,76 3,86 3,86 3,82 

Corrupció 3,13 3,09 3,13 3,11 

Increment desigualtats 2,99 2,97 3,10 2,98 

violència masclista 2,90 2,65 2,55 2,73 

Catalunya- Espanya 2,45 2,62 2,75 2,57 

 
 
Aquesta situació es reprodueix en la variable situació laboral, on es compleix la tendència 
general. Continua aquí mantenint-se la coincidència en les tendències de les persones de més 
edat i la situació laboral de pensionista, que vèiem en les dades de participació social.  
 
 
7.4. Mitjana de prioritat dels problemes socials segons la situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Atur i precarietat 3,82 3,86 3,82 3,82 

Corrupció 3,11 3,17 3,08 3,11 

Increment desigualtats 2,98 2,98 3,04 2,98 

violència masclista 2,75 2,76 2,52 2,73 

Catalunya- Espanya 2,55 2,61 2,75 2,57 

 
 

No trobem en canvi diferències de priorització per antiguitat afiliativa (Veure la taula als 
annexos pag 99) 
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Per nivell d’estudis s’observa alguna diferència entre les respostes del grup d’estudis superiors 
i la resta. Si ve cap dels grups presenta diferències de més de dues dècimes respecte la 
mitjana, la tendència a reduir-se la importància, no es compleix en el grup d’estudis superiors 
atès que el 2n en importància no és la corrupció sinó l’increment de les desigualtats i els 
problemes violència masclista i conflicte Catalunya- Espanya obtenen la mateixa mitjana de 
prioritat. 
 
7.5. Mitjana de prioritat dels problemes socials segons el nivell d’estudis 
 

 Elementals Mitjans Superiors Total 

Atur i precarietat 3,80 3,85 3,82 3,82 

Corrupció 3,18 3,15 3,01 3,11 

Increment desigualtats 2,88 2,91 3,12 2,98 

violència masclista 2,88 2,74 2,60 2,73 

Catalunya- Espanya 2,55 2,56 2,60 2,57 

 
 
 
 

4. Millorar la presència de les dones a la societat 
 

Les propostes per a millorar la presència de les dones a la societat es presenten en una escala 
de 1 a 5 en què 1 és molt en desacord i 5 molt d’acord. Tenint en compte aquesta escala, 
podem observar a la taula 8.1. que la que aplega més acord és la de garantir la presència 
paritària de dones en llocs de responsabilitat política, seguida de molt a prop per la de garantir 
la presència paritària de dones en llocs de treball de responsabilitat a les empreses. Cal 
destacar que de les dues, la mitjana de la resposta N’hi ha prou amb garantir igualtat 
d’oportunitats se situa més a prop de 3 (ni d’acord ni en desacord) i la resposta més freqüent 
(moda) és 5, molt d’acord. Hi ha un 29% de les persones que contesten la pregunta (més de 
1.500 persones) que consideren que no cal fer cap acció positiva, que amb garantir la igualtat 
formal n’hi ha prou. Però el més clar de tot és l’alt desacord que es manifesta amb la proposta 
de no intervenir, ni tant sols en el pla formal, que implica la frase: no calen intervencions, 
l’evolució de la societat portarà a la igualtat entre dones i homes. Aquesta frase no només obté 
una valoració mitjana de més aviat en desacord (2), si no que la opció amb més respostes és 
molt en desacord (1) 
 
 
8.1. Grau d’acord o desacord amb les diferents propostes per a millorar la presència  
de les dones a la societat 
 

   Mitjana Moda 

Paritat en llocs de responsabilitat política 3,75 5 

Paritat en llocs de responsabilitat a l'empresa 3,71 5 

Reserva llocs de treball promoció de dones 3,29 3 

N’hi ha prou amb garantir igualtat d'oportunitats 3,22 5 

No calen intervencions l'evolució social portarà la igualtat 2,20 1 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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Per sexes, s’observen diferències importants entre les respostes dels homes i les dones. D’una 
banda la tendència en el cas de les dones és la de mostrar més acord que els homes en les 
mesures d’acció positiva (entre 4 i 5 dècimes més), més a prop de l’acord que els homes (3,57 
per 3,13) en la proposta de reserva de llocs de treball per a la promoció de dones, i un desacord 
lleugerament superior (3 dècimes) en la proposta de no fer res, ni tan sols en el pla formal.  
 
8.2. Grau d’acord o desacord amb les diferents propostes per a millorar la presència de les dones a la 
societat, segons el sexe 
 

   Dones Homes total 

Paritat en llocs de responsabilitat política 4,01 3,60 3,75 
Paritat en llocs de responsabilitat a l'empresa 4,00 3,54 3,71 
Reserva llocs de treball promoció de dones 3,57 3,13 3,29 
N’hi ha prou amb garantir igualtat d'oportunitats 3,04 3,33 3,22 
No calen intervencions l'evolució social portarà la igualtat 1,99 2,31 2,20 
Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
En canvi no s’observa cap diferència que calgui tenir en compte ni en el cas de l’edat ni de la 
situació laboral, ni de l’antiguitat. Aquestes variable no afecten en la percepció de les 
propostes per a millorar la presència de les dones a la societat. (veure les taules en els annexos 
pagines 103, 105 i 107) 
 
Tampoc sembla que el nivell d’estudis tingui molta influència. Tot i així, presentem la taula 8.3, 
que ens mostra les dades per nivell d’estudis, perquè s’observa una lleugera tendència a 
incrementar-se el desacord amb la proposta no calen intervencions l'evolució social portarà la 
igualtat com més alt és el nivell d’estudis. 
 
 
8.3. Grau d’acord o desacord amb les diferents propostes per a millorar la presència de les dones a la 
societat, segons el nivell d’estudis 
 

   Elementals Mitjans  Superiors Total 

Paritat en llocs de responsabilitat política 3,77 3,67 3,79 3,75 

Paritat en llocs de responsabilitat a l'empresa 3,74 3,64 3,73 3,71 

Reserva llocs de treball promoció de dones 3,35 3,25 3,27 3,29 

N’hi ha prou amb garantir igualtat d'oportunitats 3,32 3,35 3,07 3,22 

No calen intervencions l'evolució social portarà la 
igualtat 

2,44 2,25 2,01 2,20 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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5. Política d’estrangeria 
 
L’opinió més freqüent sobre la política d’entrada de població estrangera és que s’ha de deixar 
entrar la ma d’obra necessària i després integrar-la a la societat d’acollida. La segona opinió 
més freqüent és la d’Obrir fronteres i lliure circulació. Aquestes dues propostes representen 
més de tres quartes parts de les respostes vàlides i no estan molt lluny l’una de l’altra. Cal però 
valorar la diferència entre totes dues, atès que la primera té com a referència les necessitats 
del lloc de destí i les situa per sobre de les necessitats de la població que emigra, mentre que la 
segona no posa cap límit i per tant, si té cap referència, és la de la pròpia població que emigra. 
En tot cas és important destacar que el tancament a la immigració econòmica 
extracomunitària, que és el que representen les tres primers propostes, tancar fronteres i 
limitar comunitaris, només tancar fronteres a la població extracomunitària, només refugiats 
polítics; ho subscriu només un 17,6% de les respostes 
 
 
9.1. Opinió sobre les propostes en relació a la política d’entrada de població estrangera 
 

 Freqüència Percentatge Percentatge 
vàlid 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 190 2,5 3,7 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

278 3,7 5,4 

Només refugiats polítics 442 5,9 8,5 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 256 3,4 4,9 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  2094 27,9 40,4 

Obrir fronteres i lliure circulació 1917 25,6 37,0 

Total respostes 5177 69 100 

NS/NC 2321 31  

Total  7498 100  

 
 
Per sexes observem que les dones tenen una posició més oberta atès que les tres primeres 
propostes presenten un 14,9% de les respostes de les dones, mentre que en el cas dels homes 
suposen el 19,0%, més de 4 punts per sobre. A més la resposta més freqüent en el cas de les 
dones és obrir fronteres i lliure circulació, mentre que en el cas dels homes la proposta més 
freqüent és Entrada ma d’obra necessària i integrar-los a la societat. 

 
9.2. Opinió sobre les propostes sobre la política d’estrangeria per sexes 
 

 Dona Home Total 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 2,8% 4,1% 3,7% 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

5,9% 5,1% 5,4% 

Només refugiats polítics 6,2% 9,8% 8,5% 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 5,1% 4,8% 4,9% 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  37,8% 41,9% 40,4% 

Obrir fronteres i lliure circulació 42,1% 34,3% 37,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per edats podem destacar algunes tendències. D’una banda la posició més restrictiva, tancar 
fronteres i limitar comunitaris, es redueix tal com augmenta l’edat. També observem que la 
posició més oberta, obrir fronteres i lliure circulació, s’incrementa igualment l’edat. 
 
 
9.3. Opinió sobre les propostes sobre la política d’estrangeria per edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 5,8% 2,9%  3,7% 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

6,7% 4,9% 1,8% 5,4% 

Només refugiats polítics 7,3% 8,9% 11,7% 8,5% 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 6,5% 4,5% 2,2% 4,9% 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  39,7% 41,4% 36,3% 40,4% 

Obrir fronteres i lliure circulació 33,9% 37,3% 48,0% 37,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
També els i les pensionistes presenten una proporció més baixa en les propostes de tancament 
total o relatiu, així com una proporció més alta en la propostes d’obertura total que, en el seu 
cas, és la resposta més freqüent, entre 11 i 14 punts percentuals per sobre de les respostes en 
aquest sentit dels altres dos grups. També creiem interessant destacar que les persones 
aturades que contesten aquesta pregunta no presenten posicions gaire més tancades que la 
de les que estan ocupades. 
 
9.4. Opinió sobre les propostes sobre la política d’estrangeria per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 4,0% 4,0% 1,1% 3,7% 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

5,8% 5,6% 1,3% 5,4% 

Només refugiats polítics 8,3% 10,7% 8,9% 8,5% 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 5,1% 6,1% 3,2% 4,9% 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  40,7% 40,5% 38,2% 40,4% 

Obrir fronteres i lliure circulació 36,1% 33,1% 47,1% 37,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En l’antiguitat afiliativa s’observa una tendència semblant a la que observàvem en el cas de 
l’edat. A més antiguitat més obertura. La resposta més freqüent en el cas de l’afiliació de més 
de 10 anys d’antiguitat és la de l’obertura de fronteres, resposta que també incrementa el seu 
pes tal com augmenta la antiguitat. 
 
9.5. Opinió sobre les propostes sobre la política d’estrangeria per antiguitat a l’afiliació 
 

 menys de 
3 anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 
10 anys 

Total 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 5,7% 4,0% 2,9% 3,7% 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

8,2% 6,5% 4,0% 5,4% 

Només refugiats polítics 8,5% 8,5% 8,6% 8,5% 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 6,8% 5,1% 4,3% 4,9% 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  39,3% 42,7% 39,9% 40,4% 

Obrir fronteres i lliure circulació 31,5% 33,3% 40,3% 37,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
També segons s’incrementa el nivell d’estudis es redueixen les dues posicions més tancades i 
s’incrementa la d’obertura total. 
 
9.6. Opinió sobre les propostes sobre la política d’estrangeria per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Tancar fronteres i limitar comunitaris 6,6% 3,3% 2,0% 3,7% 

Només tancar fronteres a la població 
extracomunitària 

7,4% 6,6% 3,2% 5,4% 

Només refugiats polítics 8,6% 8,2% 8,7% 8,5% 

Entrada ma d’obra necessària i quan no que marxin 7,8% 5,1% 3,1% 4,9% 

Entrada ma d’obra necessària i integrar-los  36,6% 41,9% 41,8% 40,4% 

Obrir fronteres i lliure circulació 32,9% 34,8% 41,2% 37,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pel que fa als drets que ha de tenir la població estrangera, tot i que la posició majoritària és la 
de reconèixer els mateixos drets que als autòctons, el que podríem anomenar posició 
igualitarista, és cert que aquesta és la posició només del 27,4% de les respostes, l’altre 72,6% 
queda poc concentrat en una posició concreta. De fet la posició més restrictiva, la de 
reconèixer drets bàsics només si les persones estan legals, el que és el mateix que negar els 
drets bàsics als immigrants sense papers, és la segona resposta més freqüent amb un 23,6% de 
respostes. En mig queda però un 37,2% que es mou entre un reconeixement assistencial i un 
reconeixement de ciutadania en base al dret de vot, que és una posició molt més propera a la 
igualitarista. Vist així podem concloure que prop de la meitat (48,3%) de les respostes se situen 
en posicions integradores més o menys igualitaristes, tot i que hi ha una presència significativa 
de posicions restrictives, en diversos graus, que cal no menystenir. 
 
10.1. Opinió sobre les propostes en relació als drets de la població estrangera 
 

 Freqüència Percentatge Percentatge 
vàlid 

Drets bàsics només si estan legals 1248 16,6 23,6 

Drets bàsics però preferència autòctons 628 8,4 11,9 

Dret sanitat educació i protecció social 860 11,5 16,3 

Drets bàsics i dret a vot 1103 14,7 20,9 

Els mateixos drets que els autòctons 1451 19,4 27,4 

Total respostes 5290 70,6 100 

NS/NC 2208 29,4  

Total  7498 100  

 
 
Per sexes no s’observen diferències destacables respecte les dades totals (veure la taula als 
annexos pag 110). En canvi per edats s’observa una tendència a posicions més restrictives en el 
grup d’edat més jove (31 a 45 anys) mentre s’incrementen les posicions més igualitaristes com 
més edat es té.  
 
10.2. Opinió sobre les propostes en relació als drets de la població estrangera per edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i 
més 
anys 

Total 

Drets bàsics només si estan legals 25,7% 23,9% 11,1% 23,6% 

Drets bàsics però preferència autòctons 15,1% 10,7% 5,8% 11,9% 

Dret sanitat educació i protecció social 16,6% 16,2% 15,5% 16,3% 

Drets bàsics i dret a vot 18,5% 21,2% 32,7% 20,9% 

Els mateixos drets que els autòctons 24,1% 28,1% 35,0% 27,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Els i les pensionistes tenen posicions més obertes i igualitàries i les aturades i els aturats tenen 
posicions més restrictives. Els ocupats i ocupades tenen una posició majoritàriament 
igualitarista, però no tant com les i els pensionistes. 
 
10.3. Opinió sobre les propostes en relació als drets de la població estrangera per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Drets bàsics només si estan legals 24,6% 27,1% 12,5% 23,6% 

Drets bàsics però preferència autòctons 11,8% 17,4% 8,0% 11,9% 

Dret sanitat educació i protecció social 16,6% 13,6% 15,7% 16,3% 

Drets bàsics i dret a vot 20,0% 16,9% 30,6% 20,9% 

Els mateixos drets que els autòctons 26,9% 25,1% 33,2% 27,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
S’observa una tendència a incrementar les posicions més obertes con més antiguitat es té. És a 
dir, hi ha una correlació positiva (de més a més) entre l’antiguitat i el grau d’igualitarisme. 
 
10.5 Opinió sobre les propostes en relació als drets de la població estrangera per antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Drets bàsics només si estan legals 27,3% 27,0% 21,0% 23,6% 

Drets bàsics però preferència autòctons 16,0% 15,3% 9,1% 11,9% 

Dret sanitat educació i protecció social 16,2% 15,9% 16,4% 16,3% 

Drets bàsics i dret a vot 17,8% 17,7% 23,1% 20,9% 

Els mateixos drets que els autòctons 22,7% 24,0% 30,3% 27,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
També s’observa una tendència a incrementar-se les posicions més obertes con més estudis es 
té. És a dir, també s’observa una correlació positiva entre el nivell d’estudis i el grau 
d’igualitarisme. 
 
10.6.  Opinió sobre les propostes en relació als drets de la població estrangera per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Drets bàsics només si estan legals 30,1% 27,4% 16,7% 23,6% 

Drets bàsics però preferència autòctons 18,6% 12,7% 7,0% 11,9% 

Dret sanitat educació i protecció social 14,5% 16,0% 17,6% 16,3% 

Drets bàsics i dret a vot 12,4% 18,4% 28,0% 20,9% 

Els mateixos drets que els autòctons 24,4% 25,6% 30,7% 27,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6. Serveis Públics i Privatitzacions 
 
 
Globalment s’observa una aposta clara pels serveis públics i favorable a la recuperació d’allò 
que s’hagi externalitzat. La Sanitat és el servei del qual es valora més que sigui públic, mentre 
que en els Serveis Socials hi ha més respostes que aposten per algun grau de privatització. En 
el cas de l’Educació és on hi ha més respostes a favor d’externalitzar la gestió, cosa que podem 
relacionar amb el model d’escola concertada. 
 
11.1. Opinió sobre la privatització dels Serveis Públics 
 

   Sanitat Educació Serveis 
Socials 

Privatitzar   4,0% 6,1% 11,1% 

Externalitzar la gestió  9,2% 13,9% 10,3% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 86,7% 80,0% 78,6% 

Total respostes  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Seguidament farem una descripció del comportament que tenen les variables independents en 
l’opinió que es té per a cadascun dels tres serveis públics plantejats. 
 
No existeix cap diferència destacable entre homes i dones a l’hora de valorar els processos de 
privatització de la sanitat (veure la taula als annexos pàgina 110). En canvi com més augmenta 
l’edat observem una tendència a incrementar-se l’aposta per allò públic i recuperar el que 
s’hagi externalitzat. 
 
 
11.2. Opinió sobre la privatització de la Sanitat segons l’edat 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Privatitzar 5,5% 3,4% 1,8% 4,0% 

Externalitzar la gestió 10,4% 8,9% 7,2% 9,2% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 84,1% 87,7% 91,0% 86,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Els i les pensionistes són qui més aposten per la generalització de la sanitat pública. Tot i que 
també les persones aturades tenen majoritàriament la mateixa opinió, són el grup que 
comparativament presenta més respostes favorables a la privatització. 
 
11.3. Opinió sobre la privatització de la Sanitat segons la situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Privatitzar 3,9% 7,5% 2,5% 4,0% 

Externalitzar la gestió 9,4% 9,1% 8,4% 9,2% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 86,7% 83,3% 89,1% 86,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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S’observa una tendència a incrementar-se l’aposta per la sanitat pública i recuperar el que 
s’hagi externalitzat, conforme s’incrementa l’antiguitat afiliativa. A més antiguitat en l’afiliació 
més a favor s’està de la sanitat pública  
 
11.4. Opinió sobre la privatització de la Sanitat segons l’antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Privatitzar 7,9% 4,8% 2,6% 4,0% 

Externalitzar la gestió 12,2% 10,2% 8,0% 9,2% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 79,9% 85,0% 89,5% 86,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Els enquestats i les enquestades amb estudis elementals presenten un percentatge 2 punts 
superior a la resta en la proposta de privatitzar la Sanitat. Aquest és l’únic resultat amb una 
certa significació en la relació entre privatització de la sanitat i nivell educatiu. 
 
11.5. Opinió sobre la privatització de la Sanitat segons el nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Privatitzar 5,8% 3,1% 3,6% 4,0% 

Externalitzar la gestió 8,7% 9,3% 9,6% 9,2% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 85,5% 87,7% 86,8% 86,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
En el cas de l’educació, el primer que cal dir és que no s’observen diferències a tenir en compte 
per raó de sexe (veure la taula als annexos pàgina 110). Sí que en trobem en el cas de l’edat 
on, igual que quan parlàvem de la sanitat, a més edat menys s’aposta per la privatització i 
s’està més a favor de la recuperació pública del que s’hagi externalitzat. 
 
11.6. Opinió sobre la privatització de l’educació per edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Privatitzar 6,1% 6,2% 2,3% 6,1% 

Externalitzar la gestió 14,6% 13,6% 12,4% 13,9% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 79,2% 80,2% 85,3% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Els i les pensionistes són qui més aposten per l’educació pública. L’afiliació en situació d’atur, 
és la que més aposta comparativament per algun grau de privatització (total o de gestió), tot i 
que també està majoritàriament a favor del model de servei públic. 
 
11.7. Opinió sobre la privatització de l’educació per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Privatitzar 6,3% 6,5% 3,7% 6,1% 

Externalitzar la gestió 13,8% 17,9% 12,3% 13,9% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 79,9% 75,6% 84,0% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
S’observa una tendència a incrementar-se l’aposta per l’educació pública i recuperar el que 
s’hagi externalitzat, conforme s’incrementa l’antiguitat afiliativa. 
 
11.8. Opinió sobre la privatització de l’educació per antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Privatitzar 9,2% 6,9% 4,7% 6,1% 

Externalitzar la gestió 19,3% 14,3% 12,1% 13,9% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 71,4% 78,8% 83,1% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Igualment observem una tendència a incrementar-se l’opció a favor de l’educació pública 
conforme s’incrementa el nivell educatiu. 
 
11.9. Opinió sobre la privatització de l’educació per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Privatitzar 9,0% 5,5% 4,7% 6,1% 

Externalitzar la gestió 19,8% 12,9% 11,1% 13,9% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 71,2% 81,5% 84,2% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En el cas dels serveis socials no s’observen diferències a tenir en compte per raó de sexe 
(veure la taula als annexos pàgina 111). Sí que en trobem en el cas de l’edat on, igual que quan 
parlàvem de la sanitat i l’educació, a més edat menys s’aposta per la privatització i més 
s’aposta per la recuperació pública del que s’hagi externalitzat, tot i que les diferències no són 
tan grans com en el cas de l’educació i de la sanitat. 
 
11.10. Opinió sobre la privatització dels serveis socials per edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Privatitzar 13,3% 10,1% 8,6% 11,1% 

Externalitzar la gestió 11,5% 9,8% 8,6% 10,3% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 75,1% 80,1% 82,7% 78,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Els i les pensionistes són qui més a favor estan dels serveis socials únicament públics. L’afiliació 
en situació d’atur, és la que més aposta, comparativament, per algun grau de privatització 
(total o de gestió), tot i que també està majoritàriament a favor del model de servei públic. 
 
11.11. Opinió sobre la privatització dels serveis socials per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Privatitzar 11,2% 13,8% 8,5% 11,1% 

Externalitzar la gestió 10,4% 10,6% 9,0% 10,3% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 78,4% 75,6% 82,5% 78,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
S’observa una tendència a reduir-se l’opció per la privatització dels serveis socials tal com 
augmenta l’antiguitat afiliativa, com també s’observa una tendència a incrementar-se l’aposta 
per recuperar el que s’hagi externalitzat dels serveis socials conforme s’incrementa l’antiguitat 
afiliativa. 
 
11.12. Opinió sobre la privatització dels serveis socials per antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Privatitzar 17,0% 11,0% 9,4% 11,1% 

Externalitzar la gestió 13,5% 12,2% 8,6% 10,3% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 69,5% 76,8% 82,0% 78,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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També observem una tendència a reduir-se l’opció per la privatització dels serveis socials tal 
com augmenta el nivell d’estudis, com també s’observa una tendència a incrementar-se 
l’aposta per recuperar el que s’hagi externalitzat dels serveis públics conforme s’incrementa el 
nivell educatiu. De les persones que estan per algun grau de privatització, els i les que tenen 
estudis superiors estan més per limitar-ho a l’externalització de la gestió, mentre els altres dos 
grups són més favorables a la privatització. 
 
11.13. Opinió sobre la privatització dels serveis socials per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Privatitzar 19,2% 11,6% 5,9% 11,1% 

Externalitzar la gestió 10,5% 8,7% 11,3% 10,3% 

Públic i recuperar el que s'hagi externalitzat 70,3% 79,7% 82,8% 78,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Dos terceres parts (66,7%) de l’afiliació que contesta la pregunta sobre a quina escola ha 
escolaritzat els seus fills i/o filles, respon que ho ha fet en una escola pública, i menys d’una 
tercera part ho ha fet en escoles concertades, més religioses que laiques. Només un 3,1% ha 
portat els fills a una escola privada no concertada. Les proporcions són molt semblants al total 
de l’escolarització a Catalunya, segons l’Avançament de dades del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2016- 2017, segons el qual un 66,9% 
de l’alumnat està estudiant en un centre públic.  
 
 
12.1. On han escolaritzat els fills 

 
 Freqüència Percentatge Percentatge 

vàlid 

Escola Pública 2681 35,8 66,7 

Escola concertada laica 552 7,4 13,7 

Escola concertada religiosa 659 8,8 16,4 

Escola privada no concertada 126 1,7 3,1 

Total respostes 4018 53,6 100 

NI tinc ni he tingut fills 1221 16,3  

NS/NC o no té fills 3480 46,4  

Total 7498 100  
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Per sexes no s’aprecien diferències entre homes i dones en quan a l’escola dels fills (veure la 
taula als annexos pàgina 111). Per edats, només podem destacar que el grup de més edat és el 
que respon més Escola Pública i menys escola religiosa. 
 
 
12.3. On han escolaritzat els fills per edats 
 

 de 31 a 45 
anys 

de 46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Escola Pública 68,3% 65,8% 70,2% 66,7% 

Escola concertada laica 11,8% 14,1% 18,6% 13,7% 

Escola concertada religiosa 17,1% 16,8% 8,0% 16,4% 

Escola privada no concertada 2,8% 3,3% 3,2% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Les dades per situació laboral donen més consistència al comentari anterior atès que els i les 
pensionistes, que en la seva major part són més grans d’edat, presenten uns resultats 
semblants al de les persones majors de 65 anys. 
 
12.4. On han escolaritzat els fills per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Escola Pública 66,5% 64,3% 69,8% 66,7% 

Escola concertada laica 13,3% 16,6% 15,1% 13,7% 

Escola concertada religiosa 17,2% 15,2% 11,1% 16,4% 

Escola privada no concertada 2,9% 4,0% 4,1% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
De la mateixa manera, a més antiguitat afiliativa més escolarització en escola pública i menys 
escolarització en escola religiosa. 
 
12.5. On han escolaritzat els fills per antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Escola Pública 65,3% 63,8% 68,2% 66,7% 

Escola concertada laica 11,2% 13,5% 14,5% 13,7% 

Escola concertada religiosa 19,7% 19,8% 14,3% 16,4% 

Escola privada no concertada 3,9% 2,9% 3,0% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pel que fa al nivell d’estudis, l’única tendència que apareix és la de l’increment de 
l’escolarització dels fills i/o filles en l’escola privada com més estudis es té. De tota manera es 
tracta d’un resultat poc rellevant atès el poc pes total d’aquest tipus d’escolarització (3,1%). 
Qui més escolaritza els fills a l’escola pública és el grup amb estudis elementals. 
 
12.6. On han escolaritzat els fills per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Escola Pública 70,2% 64,2% 66,0% 66,7% 

Escola concertada laica 12,3% 15,9% 13,3% 13,7% 

Escola concertada religiosa 15,2% 16,9% 16,9% 16,4% 

Escola privada no concertada 2,3% 3,0% 3,8% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 
 

7. Política Social. Prestacions i habitatge 
 
 
De les tres propostes sobre prestacions socials la que rep més recolzament és la de la Renda 
Garantida de Ciutadania, la mitjana de valoració de la qual (4,17) se situa en més aviat d’acord, 
amb una moda, o resposta més freqüent, de 5, és a dir, molt d’acord. Però la proposta Evitar 
que s’instal·lin en la recepció d'ajuts, rep un suport semblant atès que la seva mitjana se situa a 
només 2 dècimes de 4 (més aviat d’acord) i la resposta més freqüent també és Molt d’acord 
(5). Molt menys suport rep la proposta de considerar suficient garantir el recursos pel sistema 
actual.  
 
13.1 Grau d’acord amb les propostes sobre prestacions socials 
 

   Mitjana Moda 

Renda Garantida de Ciutadania 4,17 5 

Sistema actual adequat. Garantir recursos 3,03 2 

Evitar que s’instal·lin en la recepció d'ajuts 3,80 5 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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No hi ha diferències a destacar per raó de sexe (veure la taula als annexos pàgina 111). En 
canvi per edats la proposta de Renda Garantida rep un suport lleugerament més alt com més 
edat es té, mentre que la necessitat d’evitar que hi hagi persones que s’instal·lin en la 
percepció d’ajuts, rep més suport conforme es redueix l’edat. D’altra banda, s’incrementa amb 
l’edat el suport a la idea que el sistema actual es adequat. 
 
13.2. Grau d’acord amb les propostes sobre prestacions socials per edat 
 

   de 30 a 
45 anys  

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Renda Garantida de Ciutadania 4,03 4,23 4,34 4,17 

Sistema actual adequat. Garantir recursos 2,89 3,09 3,26 3,03 

Evitar que s’instal·lin en la recepció d'ajuts 3,90 3,79 3,39 3,80 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
 
No s’observa cap diferència destacable, per situació laboral, ni per antiguitat afiliativa, ni per 
nivell d’estudis. En cap d’aquestes variables s’observen diferències superiors a les 3 dècimes 
en les valoracions mitjanes. 
 
 
Política d’habitatge 
 
Les tres propostes sobre política d’habitatge reben un suport alt, especialment la de la Dació 
en pagament i la d’augmentar el parc d’habitatge social de lloguer, totes dues amb una 
mitjana per damunt de 4 (més aviat d’acord) i amb 5 (molt d’acord) com a resposta més 
freqüent (moda). La proposta d’augmentar el parc d’habitatge social de lloguer, rep un suport 
7 dècimes superior a la d’augmentar el parc de propietat. 
 
14. Grau d’acord amb les propostes sobre política d’habitatge 
 

  Mitjana Moda 

Dació en pagament 4,30 5 

Augmentar el parc de propietat 3,64 5 

Augmentar el parc de lloguer 4,44 5 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
 

D’altra banda no s’observen variacions destacables per cap de les variables de perfil. Ni el sexe, 
ni l’edat, ni la situació laboral, ni l’antiguitat, ni el nivell d’estudis (veure la taula als annexos 
pàgina 116, 117, 118, 119 i 120)presenten resultats que fonamentin la consideració d’alguna 
tendència o diferència prou evident com per tenir-la en compte. 
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8. Fiscalitat 
 
Les dades mostren un gran acord general sobre la necessitat d’Augmentar la tributació de 
l’IRPF a les rendes altes i Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes, així com amb 
la proposta de Reduir l’IRPF en els trams de rendes baixes i mitjanes. Totes tres situen les seves 
mitjanes entre més aviat d’acord (4) i molt d’acord (5), essent la resposta més freqüent molt 
d’acord. Al mateix temps també destaca clarament el rebuig a la proposta d’Augmentar la 
tributació sobre els productes de consum.  
Les mitjanes de Reduir les bonificacions i desgravacions a empreses i de Reduir els impostos en 
general, no mostren ni acord ni desacord al situar-se en el valor (3). Tot i així cal parar esment 
especialment en les respostes sobre la proposta de Reducció dels Impostos en General atès 
que la resposta més freqüent és molt d’acord (5). Si analitzem la taula de freqüències 15.2 
podem observar que la resposta més freqüent (24%) és molt d’acord, i si sumem els 
percentatges vàlids de més aviat d’acord i molt d’acord, d’una banda, i els de més aviat en 
desacord i molt en desacord, d’una altra, obtenim resultats molt similars, un 39,3% i 38,7%. 
Això significa que la mitjana de 3,03 no és producte d’una majoritària manca de 
pronunciament, sinó que és el producte d’una clara polarització de posicions. En els 
creuaments d’aquests resultats amb les variables independents, comprovarem que aquesta és 
l’única proposta sobre fiscalitat en què trobem diferències segons les característiques de qui 
respon, amb l’excepció de la variable sexe. 
 
15.1. Grau d’acord amb les propostes sobre modificació del règim fiscal 
 
   Mitjana Moda 

Reduir impostos en general 3,03 5 

Reduir bonificacions a empreses 3,20 3 

Augmentar Impostos al consum 1,94 1 

Reduir IRPF rendes baixes i mitjanes 4,12 5 

Augmentar IRPF rendes altes 4,45 5 

Augmentar tributació grans fortunes 4,45 5 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
15.2. Grau d’acord amb la proposta de reduir impostos en general 
 

Reduir impostos en general 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Molt en desacord 1127 15,0 21,8 

Més aviat en desacord 875 11,7 16,9 

Ni d'acord ni en 
desacord 

1140 15,2 22,0 

Més aviat d'acord 794 10,6 15,3 

Molt d'acord 1241 16,6 24,0 

Total Respostes 5177 69,0 100,0 

NC 2321 31,0  

Total  7498 100,0  

Mitjana 3,03   

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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Com acabem de dir, no s’observen diferències destacables entre homes i dones respecte a les 
propostes sobre fiscalitat (veure la taula als annexos pàgina 121). En canvi, en el cas de l’edat 
observem una mica més d’acord amb la proposta de reduir impostos en general com menys 
edat es té, tant que, entre el grup de 30 a 45 i el grup de 65 i més, que n’és el menys favorable, 
hi ha 1,1 punts de diferència en la valoració mitjana. A banda d’això no hi ha cap altre 
diferència a destacar. 
 
15.3. Grau d’acord amb les propostes sobre modificació del règim fiscal per edats 
 
   de 30 a 45 

anys  
de 46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 
Total 

Reduir impostos en general 3,25 2,98 2,16 3,03 

Reduir bonificacions a empreses 3,18 3,21 3,13 3,20 

Augmentar Impostos al consum 1,96 1,93 1,86 1,94 

Reduir IRPF rendes baixes i mitjanes 4,17 4,10 4,03 4,12 

Augmentar IRPF rendes altes 4,43 4,45 4,55 4,45 

Augmentar tributació grans fortunes 4,42 4,54 4,57 4,50 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
 
En el cas de la situació laboral, s’observa que les respostes dels i les pensionistes, en relació a 
la proposta de reducció general d’impostos, són semblants a les del grup de més edat, la seva 
mitjana és inferior en 5 i 6 dècimes respecte a aturats/des i ocupats/des, acostant-se a la 
resposta més aviat en desacord. A banda d’això no hi ha cap altre diferència a destacar. 
 
 
15.4. Grau d’acord amb les propostes sobre modificació del règim fiscal per situació laboral 
 

   Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Reduir impostos en general 3,09 3,02 2,50 3,03 

Reduir bonificacions a empreses 3,19 3,33 3,15 3,20 

Augmentar Impostos al consum 1,95 1,92 1,92 1,94 

Reduir IRPF rendes baixes i mitjanes 4,14 3,95 4,04 4,12 

Augmentar IRPF rendes altes 4,45 4,39 4,47 4,45 

Augmentar tributació grans fortunes 4,50 4,43 4,58 4,50 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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En el cas de l’antiguitat afiliativa, també l’única proposta que presenta alguna diferència de 
resultats entre les categories, és la de reduir els impostos en general. En aquesta proposta, tot i 
que les mitjanes dels tres grups d’antiguitat se situen al voltant de 3 (ni d’acord ni en 
desacord), es pot observar un menor suport a la reducció general d’impostos, com més 
antiguitat afiliativa es te. Entre el grup de menys antiguitat i el de més antiguitat hi ha una 
diferència de 5 dècimes. 
 
 
15.5. Grau d’acord amb les propostes sobre modificació del règim fiscal per antiguitat 
afiliativa 
 

   menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Reduir impostos en general 3,42 3,25 2,81 3,03 

Reduir bonificacions a empreses 3,16 3,28 3,17 3,20 

Augmentar Impostos al consum 1,96 1,97 1,92 1,94 

Reduir IRPF rendes baixes i mitjanes 4,21 4,16 4,07 4,12 

Augmentar IRPF rendes altes 4,38 4,44 4,48 4,45 

Augmentar tributació grans fortunes 4,37 4,48 4,55 4,50 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
En el cas del nivell d’estudis, l’única proposta que presenta alguna diferència de resultats entre 
les categories és la de Reduir Impostos En General. En aquesta proposta, tot i que les mitjanes 
dels tres nivells d’estudis se situen al voltant de 3 (ni d’acord ni en desacord), es pot observar 
que a més estudis, més desacord amb la reducció generalitzada d’impostos. Entre el grup  
d’estudis elementals i el d’estudis superiors hi ha una diferència significativa de 9 dècimes. 
 
 
15.6. Grau d’acord amb les propostes sobre modificació del règim fiscal per nivell d’estudis 
 
   Elementals Mitjans  Superiors Total 

Reduir impostos en general 3,52 3,13 2,64 3,03 

Reduir bonificacions a empreses 3,23 3,23 3,15 3,20 

Augmentar Impostos al consum 1,92 1,96 1,94 1,94 

Reduir IRPF rendes baixes i mitjanes 4,21 4,15 4,03 4,12 

Augmentar IRPF rendes altes 4,41 4,48 4,45 4,45 

Augmentar tributació grans fortunes 4,41 4,51 4,55 4,50 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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9. Política econòmica i sectorial 
 
En relació a les propostes sobre política econòmica i sectorial, s’observa un desacord 
generalitzat amb la idea que no cal prioritzar cap sector en especial, és a dir, majoritàriament 
es creu que cal fer algun tipus de priorització. I de les tres prioritzacions proposades, la de 
potenciar la indústria i la de prioritzar les TIC, són les que recullen més suport amb més d’un 4 
de mitjana (més aviat d’acord) i un 5 (molt d’acord) com a resposta més freqüent (moda). En 
canvi hi ha una majoria que no es pronuncia en el cas de la construcció que obté poc més d’un 
3 de mitjana (ni d’acord ni en desacord) i on la resposta més freqüent també és un 3. 
 
16.1 Grau d’acord amb les propostes sobre política econòmica i sectorial 
 
   Mitjana Moda 

Potenciar la indústria  4,49 5 

Recuperar el sector de la construcció 3,16 3 

Prioritzar el sector de les TIC 4,22 5 

No cal prioritzar cap sector 1,86 1 

 
 
Ni el sexe, ni l’edat, ni la situació laboral, ni l’antiguitat en l’afiliació no fan variar les posicions 
respecte a les propostes sobre política econòmica i sectorial (veure les taules als annexos 
pàgines 131, 132, 134 i 133) . Només podem destacar una tendència menys favorable a la 
recuperació de la construcció com més alt és el nivell d’estudis, tal i com podem veure a la 
16.2. 
 
16.6. Grau d’acord amb les propostes sobre política econòmica i sectorial per nivell d’estudis 
 
   Elementals Mitjans  Superiors Total 

Potenciar la indústria  4,53 4,55 4,42 4,49 

Recuperar el sector de la construcció 3,56 3,23 2,85 3,16 

Prioritzar el sector de les TIC 4,12 4,22 4,29 4,22 

No cal prioritzar cap sector 1,93 1,84 1,84 1,86 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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10. Condicions laborals i atur 
 
 
La proposta per a millorar la qualitat de l’ocupació que es considera més prioritària és la 
d’incrementar l’activitat de la inspecció de treball en el frau a la contractació. La mitjana de les 
respostes se situa més a prop de 5 (molta prioritat) que de 4 (bastant prioritària), i la resposta 
més freqüent és 5. En segon lloc d’importància, queda la proposta de potenciar l’ocupació 
pública que se situa a prop de 4 (bastant prioritària) amb 5 com a resposta més freqüent. La 
recuperació de la causalitat amb la contractació amb un 3,37 de mitjana i un 3 com a resposta 
més freqüent, es considera d’alguna prioritat, és a dir, de menys importància que les dos 
anteriors. 
 
Ni el sexe, ni l’edat, ni la situació laboral, ni l’antiguitat en l’afiliació, ni el nivell d’estudis, no 
fan variar les posicions respecte al grau de prioritat atorgat a les propostes per a millorar la 
qualitat de l’ocupació (veure les taules als annexos pàgines 137, 138, 139, 140 i 141). Podem 
dir per tant que les posicions són independents de les característiques de qui contesta 
l’enquesta. 
 
17.1. Grau de prioritat atorgat a les propostes per a millorar la qualitat de l’ocupació 
 
   Mitjana Moda 

Recuperar la causalitat en la contractació temporal 3,37 3 

Incrementar l'activitat de la inspecció 4,60 5 

Potenciar l'ocupació pública 3,75 5 

Items de resposta: <1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/ 

 
 
Els salaris 
 
De les propostes de criteris per a millorar els salaris, la que rep més suport és la de que els 
salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. Amb una mitjana que se situa en 4 (més aviat 
d’acord) i una moda de 5 (molt d’acord). En segon lloc se situa la proposta és una qüestió que 
cal deixar en mans de la negociació col·lectiva, que se situa entre 3 (ni d’acord ni en desacord) i 
4 (més aviat d’acord). Finalment la proposta que els salaris han d’augmentar lligats a la 
productivitat, amb 3,2 de mitjana i un 4 com a resposta més freqüent rep un suport baix, tot i 
que no suscita tampoc desacord.  
 
 
18.1. Grau d’acord amb les propostes de criteris per a la millora dels salaris 
 
   Mitjana Moda 

Salaris lligats a la productivitat 3,2 4 

Han d'augmentar segons l'IPC 4,01 5 

En mans de la negociació col·lectiva 3,54 4 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
No s’observen variacions que calgui destacar per raó de sexe, ni per nivell d’estudis (veure les 
taules als annexos pàgines 142 i 144). Sí que s’observa en canvi, una tendència a incrementar-
se l’acord amb la proposta de deixar l’augment de salaris en mans de la negociació col·lectiva, 
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tal com s’incrementa l’edat. Del grup de 30 a 45 anys que amb un 3,18, no està ni d’acord ni en 
desacord amb la proposta, passem a pràcticament un 4 del grup de més de 65 anys, que se 
situa en un més aviat d’acord. No es detecten altres efectes de l’edat sobre els criteris per a 
millorar els salaris. Altre cop els seus resultats tornen a coincidir amb els dels pensionistes i 
l’afiliació amb més antiguitat, la qual cosa fa que no puguem passar per alt la tendència que 
acabem d’esmentar. 
 
18.3. Grau d’acord amb les propostes de criteris per a la millora dels salaris per edats 
 
   de 30 a 

45 anys  
de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Salaris lligats a la productivitat 3,24 3,17 3,29 3,20 

Han d'augmentar segons l'IPC 4,00 4,01 4,10 4,01 

En mans de la negociació col·lectiva 3,18 3,68 3,95 3,54 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
Efectivament, com ens mostra la següent taula, els i les pensionistes presenten una mitjana 4 
dècimes per sobre d’ocupats/des i aturats/des respecte la proposta de deixar l’augment de 
salaris en mans de la negociació col·lectiva, situant-se pràcticament en 4 (més aviat d’acord). A 
banda d’això, no es detecten altres efectes de la situació laboral sobre els criteris per a millorar 
els salaris. 
 
18.4. Grau d’acord amb les propostes de criteris per a la millora dels salaris per situació 
laboral 
 
   Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Salaris lligats a la productivitat 3,20 3,18 3,20 3,20 

Han d'augmentar segons l'IPC 4,02 3,93 4,04 4,01 

En mans de la negociació col·lectiva 3,50 3,51 3,88 3,54 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 

 
S’observa també una tendència a incrementar-se l’acord amb la proposta de deixar l’augment 
de salaris en mans de la negociació col·lectiva, tal com s’incrementa l’antiguitat a l’afiliació. Del 
grup d’afiliació més recent que amb un 3,19, no està ni d’acord ni en desacord amb la 
proposta, passem a un 3,71 de més antiguitat que s’acosta més al 4 (més aviat d’acord). Es 
tracte de 5 dècimes de diferència. No es detecten altres efectes de l’antiguitat afiliativa sobre 
els criteris per a millorar els salaris. 
 
18.5. Grau d’acord amb les propostes de criteris per a la millora dels salaris per antiguitat 
afiliativa 
 
   menys de 3 

anys 
de 3 a 10 

anys 
més de 10 

anys 
Total 

Salaris lligats a la productivitat 3,42 3,23 3,11 3,20 

Han d'augmentar segons l'IPC 4,02 4,00 4,02 4,01 

En mans de la negociació col·lectiva 3,19 3,38 3,71 3,54 

Items de resposta: <1> Molt en desacord/ <2> Més aviat en desacord/ <3> Ni d’acord ni en desacord/ 
 <4> Més aviat d’acord/ <5> Molt d’acord 
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Reduir l’atur 
 
Pel que fa a les propostes de mesures per tal de reduir l’atur, s’observa que hi ha un alt grau 
d’acord amb totes, tot i que n’hi ha tres que es consideren més prioritàries i que són per ordre 
de més priorització les següents: Formar a aturats/des en ocupacions on puguin trobar feina, 
Donar eines per a la recerca de feina, i Millorar el servei públic de col·locació. En un segon nivell 
se situen Incentivar econòmicament la contractació i  Reduir la jornada i repartir el treball.  
 
 
19.1. Grau de prioritat atorgat a les propostes de mesures per tal de reduir l’atur 
 
   Mitjana Moda 

Formar a aturats/des en ocupacions on puguin trobar feina 4,46 5 

Donar eines per a la recerca de feina 4,33 5 

Millorar el servei públic de col·locació 4,41 5 

Incentius econòmics a la contractació 3,69 5 

Reduir la jornada i repartir el treball 3,63 5 

Items de resposta: <1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/ 

 
No es detecten diferències destacables per raó de sexe, ni pel nivell d’estudis (veure les taules 
als annexos pàgines 147 i 152). En canvi sí que crida l’atenció que la mesura d’incentivar 
econòmicament a les empreses per la contractació de treballadors/res, es considera menys 
prioritari com més edat es té. Si el grup de 30 a 45 anys ho prioritza molt a prop de 4 (3,9 
reduït a un decimal), és a dir, Bastant Prioritari, el grup de 65 i més, considera clarament que 
té només alguna prioritat. Aquest resultat pren més consistència, altre cop, pel fet que els i les 
pensionistes també es diferencien d’ocupats/des i aturats/des pel mateix motiu, tal com ens 
mostra la taula 19.3. 
 
19.2. Grau de prioritat atorgat a les propostes de mesures per tal de reduir l’atur per sedats 
 

     de 30 a 
45 anys  

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Formar a aturats/des en ocupacions on puguin trobar feina 4,42 4,48 4,51 4,46 

Donar eines per a la recerca de feina 4,29 4,35 4,29 4,33 

Millorar el servei públic de col·locació 4,37 4,43 4,29 4,41 

Incentius econòmics a la contractació 3,78 3,69 3,22 3,69 

Reduir la jornada i repartir el treball 3,52 3,67 3,78 3,63 

Items de resposta: <1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/ 

 
 
19.3. Grau de prioritat atorgat a les propostes de mesures per tal de reduir l’atur per situació 
laboral 
 

     Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Formar a aturats/des en ocupacions on puguin trobar feina 4,46 4,41 4,50 4,46 

Donar eines per a la recerca de feina 4,33 4,30 4,36 4,33 

Millorar el servei públic de col·locació 4,41 4,41 4,36 4,41 

Incentius econòmics a la contractació 3,75 3,61 3,27 3,69 

Reduir la jornada i repartir el treball 3,60 3,69 3,81 3,63 

Items de resposta: <1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/ 
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Per antiguitat afiliativa només destaca, molt lleugerament, la tendència a incrementar-se la 
priorització de la proposta de reduir la jornada i repartir el treball com més antiguitat es té. 
Entre el grup de menys antiguitat i el de més antiguitat hi ha una diferència de 4 dècimes. 
 
19.4. Grau de prioritat atorgat a les propostes de mesures per tal de reduir l’atur per 
antiguitat a l’afiliació 
 
     menys de 

3 anys 
de 3 a 10 

anys 
més de 
10 anys 

Total 

Formar a aturats/des en ocupacions on puguin trobar feina 4,45 4,43 4,48 4,46 

Donar eines per a la recerca de feina 4,35 4,33 4,32 4,33 

Millorar el servei públic de col·locació 4,37 4,40 4,40 4,41 

Incentius econòmics a la contractació 3,89 3,83 3,58 3,69 

Reduir la jornada i repartir el treball 3,39 3,49 3,76 3,63 

Items de resposta: <1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/ 

 
 
 
 

11. Actituds polítiques 
 
 
Dintre de l’escala d’identificació nacional, la resposta més freqüent és tant català/na com 
espanyol/la, amb un 38,8% de les respostes. Tot i així, la tendència general es decanta 
clarament per la catalanitat. Si sumem els percentatges de Només català/na i Més català/na 
que espanyol/la, obtenim un 53,6%, que suposa una majoria de les respostes, mentre que si 
sumem només espanyol/la i més espanyol/la que català/na, n’obtenim un 7,5%. 
 
20.1. Identificació nacional 
 

 Freqüència Percentatge Percentatge 
vàlid 

1. Només català/na 1436 19,2 28,5 

2. Més català/na que espanyol/la 1265 16,9 25,1 

3. Tant català/na com espanyol/la 1953 26,0 38,8 

4. més espanyol/la que català/na 265 3,5 5,3 

5. només espanyol/la 113 1,5 2,2 

Total respostes vàlides 5032 67,1 100 

NS/NC 2466 32,9  

Total 7498 100  

    

Mitjana 2,28   

Mediana 2   

Moda 3   
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Per sexes, s’observa un major pes de la catalanitat en les dones (56,2% de respostes 1 i 2) que 
en els homes (52,2%). 
 
20.2. Identificació nacional per sexes 
 

 Dona Home Total 

Només català/na 28,2% 28,7% 28,5% 
Més català/na que espanyol/la 28,0% 23,5% 25,1% 
Tant català/na com espanyol/la 38,5% 39,0% 38,8% 
més espanyol/la que català/na 3,8% 6,1% 5,3% 
només espanyol/la 1,6% 2,6% 2,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Per edats les diferències es produeixen entre el grup més jove (31 a 45 anys), que presenta, 
comparativament, un pes més baix de la catalanitat (48,6%) que els altres dos grups d’edat, els 
quals presenten un 55,8% i un 55,5% respectivament. 
 
20.3. Identificació nacional per edats 
 

 de 31 a 45 
anys 

de 46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Només català/na 24,7% 30,3% 27,3% 28,5% 

Més català/na que espanyol/la 23,9% 25,5% 28,2% 25,1% 

Tant català/na com espanyol/la 40,9% 37,9% 39,1% 38,8% 

més espanyol/la que català/na 7,6% 4,2% 5,5% 5,3% 

només espanyol/la 3,0% 2,1%  2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Pel que fa la situació laboral es fa difícil destacar una dada o una tendència. En tot cas els i les 
pensionistes són els qui presenten un percentatge més alt de catalanitat, però no gaire per 
sobre dels ocupats que, lògicament s’acosten més a la mitjana perquè són el 82% de 
l’enquesta. 
 
20.4. Identificació nacional per situació laboral 
 
  Situació Laboral  

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Només català/na 28,7% 26,4% 28,8% 28,5% 

Més català/na que espanyol/la 25,0% 24,8% 26,5% 25,1% 

Tant català/na com espanyol/la 38,7% 38,7% 39,8% 38,8% 

més espanyol/la que català/na 5,2% 7,6% 4,2% 5,3% 

només espanyol/la 2,4% 2,5% 0,6% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per antiguitat afiliativa sí que s’observa una tendència a incrementar-se el percentatge 
d’identificació de catalanitat com més antiguitat es té, tot i que les diferències no són molt 
grans. En el grup de menys antiguitat se situen entre Només català/na i Més català/na que 
espanyol/la un 49,9% de respostes, en el grup de mitjana antiguitat ho fan un 53,2% i en el de 
més antiguitat un 54,9%. 
 
20.5. Identificació nacional per antiguitat afiliativa 
 
  Antiguitat Afiliativa  

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Només català/na 25,2% 27,1% 30,1% 28,5% 
Més català/na que espanyol/la 24,7% 26,2% 24,8% 25,1% 
Tant català/na com espanyol/la 39,9% 38,3% 38,7% 38,8% 
més espanyol/la que català/na 7,1% 5,9% 4,5% 5,3% 
només espanyol/la 3,1% 2,5% 1,9% 2,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
El factor estudis sembla que és el que té més influència. Com es pot veure la posició central 
Tant català com espanyol, és redueix tal com s’incrementa el nivell d’estudis. La reducció de la 
posició central en el grup d’estudis superiors es converteix en un increment de la identificació 
de catalanitat, atès que Només català/na presenta en aquest grup 7,8 punts més que la 
mitjana. A més, la suma de Només català/na i Més català/na que espanyol/la representa un 
62,2% de les respostes d’afiliats/des amb estudis superiors, 8,6 punts per sobre de la mitjana. 
 
20.6. Identificació nacional per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Només català/na 17,4% 27,7% 36,3% 28,5% 

Més català/na que espanyol/la 23,5% 25,5% 25,9% 25,1% 

Tant català/na com espanyol/la 50,2% 40,0% 30,6% 38,8% 

més espanyol/la que català/na 7,1% 4,2% 4,8% 5,3% 

només espanyol/la 1,7% 2,5% 2,4% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Formacions polítiques 
 
Quan es demana amb quina formació política s’identifica més l’enquestada o enquestat, la 
resposta més freqüent és Esquerra Republicana de Catalunya (24,8%) seguida de Podem 
(23,8%) i Iniciativa per Catalunya-Verds (19.8%). 
 
21.1. Identificació amb formacions polítiques 
 
 Freqüència Percentatge Percentatge 

vàlid 

Ciutadans 213 2,8 4,7 

CUP 293 3,9 6,4 

CDC 163 2,2 3,6 

ERC 1128 15 24,8 

EUiA 336 4,5 7,4 

ICV 901 12 19,8 

Podem 1081 14,4 23,8 

PP 30 0,4 0,7 

PSC 405 5,4 8,9 

Total respostes vàlides 4550 60,7 100 

NS/NC 2948 39,3  

Total 7498 100  

 
 
Si agrupem aquestes respostes pels actuals grups parlamentaris amb representació al 
Parlament de Catalunya, tal com mostra la taula 21.2, obtenim una majoria clara de les 
respostes que queden agrupades dins de Catalunya Sí Que Es Pot, en concret, una mica més de 
la meitat de les respostes, amb un 50,9%, seguit de les agrupades en Junts pel Sí, amb el 28,4% 
i el PSC amb un 8,9%. 
 
21.2. Resultats de la identificació amb formacions polítiques agrupats per grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya 
 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Ciutadans 213 2,8 4,7 

CUP 293 3,9 6,4 

Junts pel Sí 1291 17,2 28,4 

CSQP 2318 30,9 50,9 

PP 30 0,4 0,7 

PSC 405 5,4 8,9 

Total respostes vàlides 4550 60,7 100 

NS/NC 2948 39,3  

Total 7498 100  

 
 
Tornant a les formacions polítiques, la taula 21.3 ens permet fer una comparació aproximada 
dels resultats de la mateixa pregunta amb les que es van produir en les enquestes a l’afiliació 
del 1998 i el 2008. Cal tenir en compte que l’estructura de les categories de resposta no era 
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exactament la mateixa. Tot i així es pot valorar l’evolució de l’afinitat declarada a cadascuna de 
les formacions. Com podem veure, hi ha de 3 formacions noves, que no estaven presents en 
les enquestes del 1998 i del 2008: Ciutadans, les CUP i Podem. ERC, que presenta una 
tendència al creixement ja en el 2008, fa un salt de qualitat en l’actual sondeig. També 
s’observa una tendència a incrementar-se el pes d’ICV. El cas més significatiu és la pèrdua de 
pes del PSC que passa de ser la primera opció a ser-ne la quarta, coincidint amb l’aparició de 
formacions com Podem i Ciutadans, i l’increment d’ERC. 
 
 
21.3. Comparació de la Identificació amb formacions polítiques amb  
les enquestes de 1998 i 2008 
 
 Enquesta  afiliació 

CCOO 1998 
Enquesta  afiliació 

CCOO 2008 
Sondeig afiliació 

CCOO 2016 

Ciutadans - - 4,7% 

CUP - - 6,4% 

CDC/CiU 6,9% 4,0% 3,6% 

ERC 5,0% 8,8% 24,8% 

EUiA 16,5% 8,6% 7,4% 

ICV 16,5% 17,9% 19,8% 

Podem - - 23,8% 

PP 5,0% 4,0% 0,7% 

PSC 18,3% 31,5% 8,9% 

Altres  3,8% 2,7% - 

 
 
Com en altres variables tampoc trobem en aquest cas diferències a destacar per motiu de sexe 
(veure les taules als annexos pàgines 155). En canvi, per edats, observem una important 
tendència a la reducció de l’afinitat amb Ciutadans com més edat es te, així com una tendència 
a augmentar l’afinitat amb les CUP, però sobretot amb Podem, com més jove s’és. Com més 
edat més afinitat amb EUiA i ICV Mentre en el grup més jove (31 a 45 anys) l’afinitat més 
elevada és amb Podem i Catalunya Sí Que es Pot. En el grup de 46 a 64 l’afinitat més alta és 
amb ERC, i en el grup de 65 i més l’afinitat més elevada és amb ICV i CSQP. L’afinitat amb el 
PSC s’incrementa amb l’edat. 
 
21.4.1. Identificació amb formacions polítiques per edats 
 

 de 31 a 45 
anys 

de 46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Ciutadans 7,9% 3,6% 1,0% 4,7% 

CUP 7,3% 6,1% 5,3% 6,4% 

CDC 3,5% 3,7% 3,3% 3,6% 

ERC 21,9% 27,1% 12,9% 24,8% 

EUiA 8,3% 6,4% 12,0% 7,4% 

ICV 13,8% 21,1% 40,7% 19,8% 

Podem 29,2% 21,8% 13,9% 23,8% 

PP 1,1% 0,5%  0,7% 

PSC 7,0% 9,7% 11,0% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



40 
 

 
21.4.2. Resultats de la identificació amb formacions polítiques agrupats per grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya per edats 
 

 de 31 a 45 
anys 

de 46 a 64 
anys 

65 i més 
anys 

Total 

Ciutadans 7,9% 3,6% 1,0% 4,7% 

CUP 7,3% 6,1% 5,3% 6,4% 

Junts pel Sí 25,4% 30,8% 16,3% 28,4% 

CSQP 51,3% 49,3% 66,5% 50,9% 

PP 1,1% 0,5% 0,0% 0,7% 

PSC 7,0% 9,7% 11,0% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Catalunya Sí Que es Pot és la formació amb una identificació superior en tots els grups, això no 
obstant, en el cas dels aturats es comparativament inferior. Els i les pensionistes són els que 
donen més suport a ICV i els que donen menys suport a formacions com Ciutadans, també són 
el grup que més afinitat mostren amb Catalunya Sí Que Es Pot. Els ocupats i ocupades són els 
qui més afinitat mostren amb ERC, Podem i ICV. Els aturats i aturades són els que mostren més 
afinitat amb ERC i Podem. 
 
21.5.1. Identificació amb formacions polítiques per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Ciutadans 4,9% 6,1% 2,0% 4,7% 

CUP 6,5% 8,9% 4,5% 6,4% 

CDC 3,4% 4,3% 4,3% 3,6% 

ERC 25,6% 24,2% 18,8% 24,8% 

EUiA 6,8% 7,0% 11,9% 7,4% 

ICV 18,1% 15,0% 36,0% 19,8% 

Podem 25,0% 23,5% 14,1% 23,8% 

PP 0,7% 1,2% 0,0% 0,7% 

PSC 8,9% 9,8% 8,4% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
21.5.2. Resultats de la identificació amb formacions polítiques agrupats per grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya per situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Ciutadans 4,9% 6,1% 2,0% 4,7% 

CUP 6,5% 8,9% 4,5% 6,4% 

Junts pel Sí 29,1% 28,4% 23,1% 28,4% 

CSQP 50,0% 45,6% 62,0% 50,9% 

PP 0,7% 1,2% 0,0% 0,7% 

PSC 8,9% 9,8% 8,4% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per antiguitat afiliativa s’observen algunes tendències. L’afinitat amb Ciutadans es redueix com 
més antiguitat es te, és el mateix que passa amb l’afinitat a CDC, ERC i Junts Pel Sí. L’afinitat 
amb EUiA i ICV s’incrementa com més edat es te, com també passa amb CSQP. També 
s’observa una clara menor afinitat amb Podem per part de l’afiliació més antiga. En els grups 
d’afiliació més nous (menys de 10 anys d’afiliació), les formacions polítiques amb més afinitat 
són ERC i Podem. 
 
21.6.1. Identificació amb formacions polítiques per antiguitat afiliativa 
 

 menys de 3 
anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Ciutadans 7,0% 6,0% 3,5% 4,7% 

CUP 6,2% 6,6% 6,4% 6,4% 

CDC 5,0% 3,7% 3,1% 3,6% 

ERC 29,0% 27,1% 22,7% 24,8% 

EUiA 4,5% 6,1% 8,7% 7,4% 

ICV 9,1% 12,0% 25,8% 19,8% 

Podem 28,2% 29,2% 20,4% 23,8% 

PP 1,2% 0,7% 0,5% 0,7% 

PSC 9,8% 8,6% 8,8% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
21.6.2. Resultats de la identificació amb formacions polítiques agrupats per grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya per antiguitat afiliativa 
 
 menys de 3 

anys 
de 3 a 10 
anys 

més de 10 
anys 

Total 

Ciutadans 7,0% 6,0% 3,5% 4,7% 

CUP 6,2% 6,6% 6,4% 6,4% 

Junts pel Sí 34,0% 30,8% 25,8% 28,4% 

CSQP 41,8% 47,3% 54,9% 50,9% 

PP 1,2% 0,7% 0,5% 0,7% 

PSC 9,8% 8,6% 8,8% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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S’incrementa l’afinitat amb ERC, ICV, EUiA i les CUP, com més estudis es tenen. Aquest 
increment és particularment significatiu en el cas d’ICV i ERC. S’incrementa l’afinitat amb 
Ciutadans, Podem, PSC i PP com menys estudis es tenen, essent especialment significatiu el cas 
de Podem.  
 
21.7.1. Identificació amb formacions polítiques per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Ciutadans 6,0% 4,6% 4,0% 4,7% 

CUP 5,3% 6,1% 7,4% 6,4% 

CDC 3,5% 3,5% 3,7% 3,6% 

ERC 20,1% 26,4% 26,5% 24,8% 

EUiA 6,2% 7,1% 8,3% 7,4% 

ICV 15,5% 17,2% 24,2% 19,8% 

Podem 31,6% 24,5% 18,6% 23,8% 

PP 1,0% 0,4% 0,6% 0,7% 

PSC 10,9% 10,1% 7,0% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
21.7.2. Resultats de la identificació amb formacions polítiques agrupats per grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya per nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Ciutadans 6,0% 4,6% 4,0% 4,7% 

CUP 5,3% 6,1% 7,4% 6,4% 

Junts pel Sí 23,6% 30,0% 30,2% 28,4% 

CSQP 53,3% 48,8% 51,0% 50,9% 

PP 1,0% 0,4% 0,6% 0,7% 

PSC 10,9% 10,1% 7,0% 8,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Estatus Polític de Catalunya 
 
Un 42,8% de les enquestes consideren que Catalunya hauria de ser un Estat dintre d’una 
Espanya Federal. Aquesta és la resposta més freqüent sobre l’estatus polític de Catalunya. Li 
segueix, 2,5 punts percentuals menys l’opció Estat Independent. Molt enrere queden les 
opcions Comunitat Autònoma i, sobretot, Regió d’Espanya. En el conjunt de la mostra les 
opcions no independentistes representen el 59,7% del total.  
 
Cal recordar que en l’enquesta feta als delegats i delegades del 10e Congrés de CCOO de 
Catalunya, el percentatge de persones que consideraven prioritari, en diversos graus, la 
celebració d’una consulta per exercir el dret a decidir era del 80,9%. Aquesta dada, que és 
similar a la que s’expressa habitualment a les diverses enquestes que es fan a Catalunya, 
coincideix amb la suma de les respostes Estat federal i Estat Independent del sondeig actual 
que representa un 83,1 % del total de la mostra.  
 
22.1. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya 
 

 Freqüència Percentatge Percentatge 
vàlid 

Una regió d'Espanya 188 2,5 3,7 

Una comunitat autònoma 683 9,1 13,3 

Un Estat dintre un Espanya Federal 2198 29,3 42,8 

Estat independent 2071 27,6 40,3 

Total respostes vàlides 5140 68,6 100 

NS/NC 2358 31,4  

Total 7498 100  

 
 
Si comparem els resultats amb els del darrer Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de la 
Generalitat de Catalunya, comprovem que l’opció independentista té un pes bastant similar i 
que la gran diferència és el pes de l’opció federal, que al Baròmetre és la tercera opció, a 17 
punts percentuals de la primera, Estat independent, mentre que en el nostre sondeig és la 
primera. També l’opció continuista Comunitat Autònoma té molt més pes en el Baròmetre de 
la Generalitat. 
 
22.2. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya. Comparació de resultats 
 amb el Baròmetre d’Opinió del CEO 18 de novembre del 2016 
 
 Sondeig CEO 

Una regió d'Espanya 3,7 6,2 

Una comunitat autònoma 13,3 26,3 

Estat Federal 42,8 25,3 

Estat independent 40,3 42,3 

Total 100,0 100,0 
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Per sexes la diferència més destacable és que la resposta més freqüent, en el cas de les dones 
és Estat Independent i en els homes Estat dintre d’una Espanya Federal. 
 
22.3. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per sexes 
 

 Dona Home Total 

Una regió d'Espanya 3,6% 3,7% 3,7% 

Una comunitat autònoma 14,3% 12,7% 13,3% 

Un Estat dintre un Espanya Federal 40,0% 44,2% 42,8% 

Estat independent 42,1% 39,3% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Per edats, observem que hi ha una tendència a reduir-se l’opció Una regió d’Espanya i Una 
Comunitat Autònoma com més edat es te i, al contrari, augmenta la preferència per la opció 
Un Estat dintre una Espanya Federal. La opció per la independència obté més suport en el tram 
de 46 a 64, mentre que els i les majors de 65 anys són qui menys ho recolza. 
 
 
22.4. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per edats 
 

 de 31 a 
45 anys 

de 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Una regió d'Espanya 5,5% 3,0% 0,9% 3,7% 

Una comunitat autònoma 18,0% 11,5% 8,5% 13,3% 

Un Estat dintre un Espanya Federal 39,4% 43,2% 57,8% 42,8% 

Estat independent 37,2% 42,3% 32,7% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Els i les pensionistes són qui menys recolza la proposta Estat Independent, i qui més prefereix 
la proposta federal. Les respostes d’aturats i aturades són les que més es reparteixen entre les 
opció federalista i la independentista, amb només 3 dècimes de diferència.  
 
22.5. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya segons situació laboral 
 

 Ocupat/da Aturat/da Pensionista Total 

Una regió d'Espanya 3,8% 4,8% 1,5% 3,7% 

Una comunitat autònoma 13,6% 15,9% 8,9% 13,3% 

Un Estat dintre un Espanya Federal 41,7% 39,8% 53,8% 42,8% 

Estat independent 40,9% 39,5% 35,8% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Les respostes per les opcions Una regió d’Espanya i Una Comunitat Autònoma tendeixen a 
reduir-se com més temps fa que s’està afiliat/da. S’observa també una tendència a augmentar 
l’opció Un Estat dintre una Espanya Federal com més temps fa que s’està afiliat/da. L’opció 
independentista es reparteix de forma força equilibrada per tots els trams d’antiguitat 
afiliativa. 
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22.6. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya segons antiguitat afiliativa 
 

 menys de 
3 anys 

de 3 a 10 
anys 

més de 
10 anys 

Total 

Una regió d'Espanya 7,0% 3,8% 2,6% 3,7% 

Una comunitat autònoma 17,8% 14,4% 11,5% 13,3% 

Un Estat dintre un Espanya Federal 34,8% 40,7% 46,0% 42,8% 

Estat independent 40,4% 41,2% 39,9% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Les opcions Una regió d’Espanya i Una Comunitat Autònoma tendeixen a reduir el seu pes com 
més estudis es tenen. També s’observa una tendència a augmentar l’opció Un Estat 
Independent com més estudis es tenen, fins al punt que en el grup d’estudis superiors aquesta 
és la resposta més freqüent. L’opció federal tot i estar força equilibrada pel que fa als estudis, 
te una mica més de pes en el grup d’estudis mitjans. 
 
22.7. Quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya segons el nivell d’estudis 
 

 Estudis 
elementals 

Estudis 
Mitjans 

Estudis 
Superiors 

Total 

Una regió d'Espanya 7,4% 3,2% 1,7% 3,7% 

Una comunitat autònoma 18,2% 12,8% 10,6% 13,3% 

Un Estat dintre un Espanya Federal 42,3% 44,4% 41,9% 42,8% 

Estat independent 32,1% 39,6% 45,8% 40,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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12. Anàlisi transversal de les variables de perfil 
 
 
A la introducció metodològica hem dit que l’estudi parteix de la hipòtesi que les opinions i 
actituds sobre els temes que es plantegen depenen d’unes variables de perfil que influeixen la 
percepció de l’entrevistat/da. Aquestes variables independents, recordem-ho són: el sexe, 
l’edat, la situació laboral, l’antiguitat afiliativa i el nivell d’estudis.  
 
Al llarg de l’informe hem anat descrivint com es comporten aquestes variables en cadascun 
dels temes plantejats. Els resultats ens permeten extreure algunes conclusions en relació a la 
influència d’aquestes variables en les opinions expressades en el sondeig.  
 
 
El sexe 
 
El sexe no té influència en tots els temes plantejats, però sí en les següents 5 qüestions: 
  
-En la priorització de problemes socials, on les dones consideren una mica més prioritari el 
problema de la violència masclista que els homes. 
-En les propostes de millora de la presència de les dones a la societat, on les dones estan més 
d’acord amb les propostes d’acció positiva que els homes. 
-En la política d’immigració, on les dones mostren comparativament una actitud més oberta. 
-En la identitat nacional, on les dones mostren comparativament més identificació catalana 
que els homes. 
-En l’opinió sobre quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya, on les dones són 
comparativament més independentistes que federalistes, al contrari que els homes que són 
més federalistes que independentistes. 
 
 
Edat, antiguitat afiliativa i situació laboral 
 
En el cas de l’edat, tal com hem explicat en la introducció metodològica, la subrepresentació 
del tram d’afiliació més jove (fins a 30 anys), fa que les respostes d’aquest grup no siguin prou 
representatives de l’afiliació d’aquestes edats. Com a conseqüència d’això, només podem 
treballar amb tres trams d’edat, en una escala en què el tram més jove és el de 31 a 45 anys.  
 
Acceptat això, considerem que l’edat mostra una influència en la majoria de les qüestions 
plantejades. Aquesta influència es reforça per la seva associació amb les variables antiguitat 
afiliativa i situació laboral, en la majoria dels temes. L’associació és la següent: les tendències 
d’opinió associades amb tenir més edat, també s’associen, en el mateix sentit, amb tenir més 
antiguitat afiliativa i, en molts casos, amb tenir una situació laboral de pensionista. Amb la qual 
cosa, es conforma un sector d’opinió caracteritzat per: tenir edats per sobre dels 45, tenir una 
antiguitat afiliativa superior als 3 anys i sovint per sobre dels 10, i també habitualment tenir la 
condició de pensionista. Aquest sector, que es diferència de les persones més joves i dels 
afiliats/des més recents, mostra el següent comportament. 
 
-Participen socialment més. 
-Són comparativament més oberts/tes en relació a la immigració. 
-Són comparativament més progressistes en política fiscal, atès que estan més en contra d’una 
reducció generalitzada d’impostos. 
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-Presenten comparativament més identificació catalana. 
-L’afinitat política està més repartida en l’edat, però els i les majors de 65 anys coincideixen 
amb el grup de més antiguitat afiliativa i amb el i les pensionistes en la major afinitat a ICV. 
-Els i les pensionistes, les persones majors de 65 anys i l’afiliació més antiga, són més 
federalistes que la mitjana i menys independentistes que la mitjana. 
 
A banda d’aquest grup, podem distingir el grup més jove (31 a 45 anys), associat al grup 
d’afiliació més recent, amb les següents tendències: 
 
-És un grup comparativament menys participatiu que la mitjana. 
-És un grup comparativament menys obert en relació a la política d’immigració que la mitjana. 
-És un grup que presenta comparativament més matisos pel que fa a la fiscalitat. 
-És un grup comparativament amb menys identificació catalana que la mitjana. 
-En el cas del grup més jove (31 a 45 anys), s’observa comparativament més afinitat política 
amb partits nous com les CUP i Ciutadans, i sobretot Podem, que és el que té més afinitats en 
en aquest grup d’edat. 
 
 
Nivell d’estudis 
 
També s’observa influència del nivell d’estudis en algunes qüestions. Com més alt és el nivell 
d’estudis trobem: 
 
-Una actitud comparativament més oberta respecte la immigració. 
-Una posició més contrària a la baixada d’impostos generalitzada. 
-Una major afinitat amb partits d’esquerra en general, essent ERC i ICV, els partits amb més 
afinitat en els grups d’estudis mitjans i superiors.  
-Una identificació nacional comparativament més catalana. 
-El grup d’estudis superiors és més independentista que federalista. 
 
En el cas del grup d’estudis elementals en canvi, el partit amb més afinitat és Podem. 
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12. Conclusions 

 
Els resultats del sondeig ens mostren una afiliació amb un alt grau de participació social a 
través d’entitats i associacions, que fins i tot augmenta respecte les enquestes del 1998 i el 
2008, especialment en clubs esportius, però també en entitats de cooperació i solidaritat. Les 
dones participen més en associacions de solidaritat i cooperació i els homes més en partits 
polítics. Aquesta participació augmenta amb l’edat, amb l’antiguitat afiliativa i tal com 
s’incrementa el nivell d’estudis. També participen més les persones pensionistes. 
 
El problema més prioritari en la majoria de les respostes és l’atur i la precarietat i el menys 
dels 5 proposats les relacions Catalunya- Espanya. Les dones consideren una mica més 
prioritari el problema de la violència masclista que els homes. 
 
Hi ha un alt acord amb les propostes de paritat de sexes tant a l’empresa com a la política, que 
és més alt en el cas de les dones. Majoritàriament també es creu que cal intervenir per a 
millorar la presència de les dones a la societat, tot i que s’ha de tenir en compte que un 29% 
de les respostes opinen el contrari. 
 
En relació a la política d’entrada de persones estrangeres, unes tres quartes parts de les 
respostes es pot considerar que responen a una actitud oberta. Tot i així, cal diferenciar entre 
una opció que pren com a referència les necessitats de la nostra societat en termes econòmics: 
deixar entrar la mà d’obra necessària i integrar-la; i una altra que pren com a referència les 
necessitats de les persones que emigren: Obrir fronteres i deixar lliures circulació. La primera 
opció és la que obté més suport.  
 
Les dones tenen una posició més oberta, així com les i els pensionistes, l’afiliació més antiga i 
qui té més estudis. Creiem interessant destacar que les respostes de l’afiliació en situació 
d’atur no són més tancades que la mitjana. 
 
Continuant amb la política d’estrangeria, cal dir que no hi ha una posició molt homogènia 
respecte els drets que hauria de tenir la població estrangera. Si bé la posició més igualitarista 
que representa la proposta els mateixos drets que els autòctons, és la més freqüent, la segona 
més freqüent és drets bàsics només si tenen una situació legal al país, que és la menys 
igualitarista, ja que no atorga drets a les persones que no tenen papers. Entre mig tenim un 
37,2% que bascula entre drets bàsics assistencials i el reconeixement de la ciutadania a través 
del vot. A més edat, més antiguitat afiliativa i més estudis, més igualitarisme. Els i les 
pensionistes també tenen posicions més igualitaristes que els i les ocupats/des. Les persones 
aturades també tendeixen a ser més restrictives. 
 
Hi ha una aposta clara pels serveis públics i la recuperació del que s’hagi externalitzat. Aquest 
plantejament és més acusat en el cas de la Sanitat. Dintre d’aquest posició general, s’admet 
una mica més l’externalització de la gestió en el cas de l’Educació i la privatització en el cas dels 
Serveis Socials. Aquesta aposta majoritària pels serveis públics és més alta com més edat i  més 
antiguitat afiliativa es te, i en educació i serveis socials augmenta en paral·lel al nivell d’estudis. 
També són més favorables al serveis públics els i les pensionistes.  
 
Dues terceres parts d’aquells/lles que tenen o han tingut fills en edat escolar els han 
escolaritzat en escola pública. Per tant trobem una coherència amb l’opinió sobre els serveis 
públics. La distribució entre escola pública i privada és la mateixa que es dona pel total de 
l’escolarització a Catalunya. D’altra banda, com més edat i més antiguitat afiliativa es té, més 
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escolarització dels fills a l’escola pública. També els i les pensionistes han escolaritzat més els 
fills i filles en l’escola pública que aturats/des i ocupats/des. 
 
En relació a les prestacions socials trobem un alt  nivell d’acord en la necessitat d’una Renda 
Garantida de Ciutadania. També s’està més aviat d’acord en evitar que hi hagi persones que 
s’instal·lin de forma permanent en la recepció d’ajuts públics. La major part creu que el model 
actual de prestacions socials no és suficient. S’està més d’acord amb la Renda Garantida com 
més edat es te.  
 
Pel que fa a la política d’habitatge, hi ha un suport molt alt amb la proposta d’incorporar la 
Dació en Pagament. D’altra banda, les dades mostren un acord important amb les propostes 
sobre l’augment del parc d’habitatge socials, però hi ha una posició més favorable a l’habitatge 
social de lloguer que al de propietat. 
 
Hi ha una gran coincidència en la major part de les propostes sobre fiscalitat, però es produeix 
alguna controvèrsia. D’una banda s’observa un alt grau d’acord amb les propostes d’increment 
d’impostos a les rendes altes i a les grans fortunes, així com en la reducció de l’IRPF a les 
rendes baixes i mitjanes. En canvi hi ha una clara divisió d’opinions pel que fa a la rebaixa 
general d’impostos, atès que un 39,3% hi està molt o més aviat d’acord, i un 38,7% en 
desacord. Com més edat, més antiguitat i més nivell d’estudis, més en desacord s’està amb la 
proposta de reducció d’impostos generalitzada. També hi estan més en desacord els i les 
pensionistes que ocupats/des i aturats/des. També cal destacar que s’observa un alt grau de 
desacord amb la proposta d’Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 
 
Hi ha un acord majoritari en que cal una política econòmica que prioritzi la indústria i les 
tecnologies de la informació i la comunicació. No hi ha una posició definida sobre la 
priorització de la construcció, tot i que per nivell d’estudis aquesta proposta rep un mica més 
de suport com menys estudis es tenen. 
 
Per millorar la qualitat de l’ocupació, el que es considera més prioritari és incrementar 
l’activitat de la inspecció de treball contra el frau en la contractació. En segon terme queden, 
per ordre de prioritat, Potenciar l’ocupació pública i Recuperar la causalitat a la contractació. 
No hi ha cap diferència d’opinió per raó de les variables de perfil. 
 
Majoritàriament es pensa que cal lligar l’evolució dels salaris a l’evolució de l’IPC. La proposta 
de deixar-ho en mans de la negociació col·lectiva rep un suport menor, i no es considera la 
proposta de lligar els salaris a la productivitat. Com més edat, més suport a deixar-ho en mans 
de la negociació col·lectiva, també és així com més antiguitat es te, i en el cas dels i les 
pensionistes. 
 
Hi ha un gran acord en formar les persones aturades i en millorar els serveis de col·locació, 
però no tant en incentivar econòmicament la contractació per part de les empreses o de reduir 
la jornada per repartir el treball. Com més edat i més antiguitat menys s’està d’acord en 
incentivar les empreses.  
 
En l’anàlisi de les variables de perfil s’observa que les persones amb més antiguitat afiliativa 
són les que expressen opinions, en temes com la fiscalitat o els serveis socials, que més 
s’acosten a les posicions del sindicat. 
 
En l’escala d’identitat nacional la resposta més freqüent és Tant català/na com espanyol/la, 
però la mitjana se situa en la resposta més català/na que espanyol/la i la opció només 
català/na és la segona resposta més alta. La tendència general doncs es decanta clarament per 
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la catalanitat. Les dones expressen més catalanitat en les seves respostes. Els i les més joves 
(31 a 45 anys) estan per sota de la mitjana. A més antiguitat afiliativa i a més nivell d’estudis, 
més identificació catalana. 
 
El 91% de les persones que contesten la pregunta sobre l’afinitat amb formacions polítiques, 
s’identifiquen amb partits d’esquerra. ERC (24,8%), és el partit amb més afinitats, seguida per 
Podem (23,8%) i ICV (19,8%). En relació als grups parlamentaris, Catalunya Sí que Es Pot, és el 
grup que obté la majoria d’adhesions, amb un 50,9%, seguit per Junts Pel Sí (28,4%) i el PSC 
(8,9%).  
 
Per tant, s’observa un perfil ideològic clarament d’esquerres. Aquesta majoria d’esquerres és 
similar a les enquestes del 1998 (88%) i del 2008 (92%). Tot i així cal tenir en compte que hi ha 
tres forces polítiques (Podem, CUP i Ciutadans) que no eren presents en aquelles enquestes. La 
forta disminució de l’afinitat amb el PSC és una de les dades significatives d’aquesta 
comparativa amb l’enquesta d’afiliació del 2008 quan l’afinitat al PSC era del 31,5%.  
 
Hi ha un 85,7% d’afinitat a partits o grups parlamentaris que estan pel dret a decidir i que 
formen part del Pacte Nacional pel Referèndum. Això presenta un perfil polític clarament 
identificat amb el dret a decidir, que coincideix bàsicament amb els resultats de l’enquesta als 
delegats i delegades al 10e Congrés de CCOO de Catalunya. 
 
Sense trencar la tendència general, les persones més joves mostren comparativament més 
afinitat que la resta amb partits més nous en l’escena política: Podem, CUP i Ciutadans. En 
canvi, com més edat i més antiguitat afiliativa, es mostra més afinitat amb ICV. En el tram de 
31 a 45 anys l’afinitat més alta és amb Podem i CSQP, en el tram de 46 a 64 és amb ERC i CSQP  
i en el tram de 65 i més anys és amb ICV i CSQP. S’incrementa l’afinitat amb les esquerres, ERC, 
ICV, EUiA I CUP, com més estudis es te. S’incrementa l’afinitat amb Ciutadans, PSC i Podem, 
com menys estudis es té. En els grups d’afiliació més nova, les formacions polítiques amb més 
afinitat són ERC i Podem. Així doncs, l’edat, els estudis I l’antiguitat, són factors que actuen 
sobre l’afinitat política. 
 
Respecte l’estatus polític de Catalunya, la resposta més freqüent és Un estat dintre d’una 
Espanya Federal amb un 42,8%. Un 40,3% de les respostes aposten per l’Estat Independent i 
un 13,3% es pronuncia per la continuïtat del model autonòmic. Per tant, un 83,1% voldrien un 
canvi en la situació actual. En el darrer Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió només un 
67,6% de la població enquestada planteja un canvi similar. La diferència més important està en 
l’opció federal, que en el nostre sondeig és molt superior a la que apareix en els resultats del 
CEO.  
 
Les dones, al contrari que els homes són lleugerament més independentistes que federalistes. 
El federalisme s’incrementa amb l’edat i l’antiguitat afiliativa. Els i les pensionistes són més 
federalistes i menys independentistes que ocupats/des i aturats/des. L’independentisme 
s’incrementa amb el nivell d’estudis, de manera que en les respostes d’afiliats/des d’estudis 
superiors, és l’opció majoritària.  
 
Els resultats del sondeig indiquen que l’afiliació de Comissions Obreres de Catalunya expressa 
la diversitat de la societat catalana dins d’una clara orientació cap a l’esquerra. 
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Annex 1. QUESTIONARI 
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Enquesta sobre opinions i actituds sociopolítiques de l’afiliació de CCOO de Catalunya 
 
Si us plau, assenyala amb una X la resposta que correspongui a les preguntes següents 
 
1. Sexe. 
 
2. Edat.  
 
3. Situació laboral actual. 
 
4. Anys que fa que estàs afiliat/da al sindicat. 

 

 Menys de 3 anys  De 3 a 10 anys  Més de 10 anys   

 
 
 
5. Ens pots dir quin és el teu màxim nivell de titulació acadèmica assolit?. 
 

1 Estudis elementals (EGB, Certificat d’escolaritat o equivalent)  

2 Secundària 1r nivell (ESO, Graduat Escolar, Batxillerat Elemental, Formació Professional primer grau, Cicles 
Formatius de Grau mitjà) 

 

3 Secundària 2n nivell (Formació Professional segon grau, Cicles Formatius de Grau Superior, Batxillerat, 
Batxillerat Superior, BUP i COU) 

 

4 Estudis universitaris de 1r grau (Diplomatures, Enginyeries tècniques, Arquitectura Tècnica i similars)  

5 Estudis Universitaris de 2n i 3r grau (Llicenciatures, doctorats i masters universitaris)  

 
 
6. Indica, si us plau, si al marge del sindicat, pertanys a algun tipus d’associació de les que a continuació 
et presentem i el teu grau de dedicació. 

 Sí, hi dedico molt o 
bastant de temps 

Sí, hi dedico poc o 
gens de temps 

No  

Col·legi Professional     

Partit Polític     

Església o organització religiosa     

Associació de veïns      

Associació cultural (ateneu, casa regional, artística...)     

Club esportiu (club, agrupació excursionista...)     

Associació de mares i pares d’alumnes     

Associacions reivindicatives (feministes, ecologistes ...)     

Associacions de solidaritat i cooperació (ONG i similars)     

Altra organització de caràcter voluntari     

 
 
7. A continuació et presentem 5 problemes de l’actualitat social i política. Si us plau ordena’ls per ordre 
de prioritat de l’1 al 5, essent 1 la màxima prioritat.  
 

 L’atur i la precarietat laboral   

 Les relacions Catalunya- Espanya   
 La corrupció   
 L’increment de les desigualtats   
 La violència masclista   

 
 
  

 Dona  Home  

 Fins a 30 anys  De 31 a 45 anys  De 46 a 64 anys  65 i més  anys  

 Ocupat/da  En situació d’atur  Pensionista  
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9. Amb quina de les següents propostes respecte la política d’entrada d’estrangers a Espanya i Europa 
estàs més d’acord. Si us plau, assenyala una sola opció. 
 

1 S’han de tancar les fronteres de la Unió Europea als extracomunitaris i limitar la circulació entre països 
comunitaris. 

 

2 S’han de tancar les fronteres de la Unió Europa als extracomunitaris però mantenir la lliure circulació entre 
països comunitaris. 

 

3 S’ha d’admetre només als refugiats polítics tant a la Unió Europea com a Espanya.  

4 S’ha de deixar entrar la ma d’obra que es necessiti per cobrir els llocs de treball que no es poden cobrir amb 
la ma d’obra autòctona, però quan ja no se’ls necessiti han de marxar. 

 

5 S’ha de deixar entrar la ma d’obra que es necessiti per cobrir els llocs de treball que no es poden cobrir amb 
la ma d’obra autòctona i integrar-los a la societat. 

 

6 S’han d’obrir les fronteres i deixar lliure circulació a qualsevol persona al conjunt de la Unió Europea.  

 
 
10. Amb quina de les següents propostes respecte els drets de la població estrangera a Espanya estàs 
més d’acord. Si us plau, assenyala una sola opció. 
 

1 Es poden reconèixer drets bàsics, però la població autòctona ha de tenir preferència respecte els estrangers.  

2 Han de tenir els drets bàsics com la sanitat i l’educació, sempre i quan estiguin en situació legal al país.  

3 Han de tenir dret a la sanitat, l’educació i la protecció social.  

4 Han de tenir els drets bàsics i també el dret de vot a partir d’un temps mínim de residència.  

5 Han de tenir els mateixos drets que la població de nacionalitat espanyola.  

 
 
11. En relació als processos de privatització de serveis públics, ens pots dir quina creus que és la millor 
opció en els següents casos. Si us plau, assenyala una sola opció per a cada servei. 
 

 Sanitat Educació Serveis socials  

Privatitzar-ho total o parcialment     

Externalitzar només la gestió     

L’administració ha d’assumir el servei i recuperar el que s’hagi 
externalitzat 

    

 
 
12. Si tens fills/es o n’has tingut, en edat escolar, a quin tipus d’escola ha estat escolaritzat, el darrer 
curs, el teu fill o filla més petit?. 
 

 Escola Pública   

 Escola concertada laica   

 Escola concertada religiosa   

 Escola privada no concertada   

 Ni tinc ni he tingut fills/lles   

8. En relació a mesures per millorar la presència de les dones a la societat, mostra el teu grau d’acord amb 
cadascuna de les següents afirmacions, segons la següent escala. 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord  

 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat política. 1 2 3 4 5  

Cal  garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat a les empreses. 1 2 3 4 5  
Cal una reserva de llocs de treball per a la promoció laboral de les dones. 1 2 3 4 5  
N’hi ha prou amb garantir la igualtat d’oportunitats. 1 2 3 4 5  
No calen intervencions, l’evolució de la societat portarà la igualtat entre dones i homes  1 2 3 4 5  
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13. Digues, si us plau, quin és el teu grau d’acord o desacord amb les següents propostes sobre les prestacions 
socials a persones o col·lectius amb necessitats, segons la següent escala. 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord  

 

L’Estat ha de garantir que tota la població sense recursos tingui el suficient per viure 
amb dignitat. Per això cal un Renda Garantida de Ciutadania. 

1 2 3 4 5  

El sistema actual de prestacions socials és adequat, el que cal és garantir els recursos 
suficients per a que arribi a totes les persones que hi tenen dret. 

1 2 3 4 5  

S’ha d’evitar que hi hagi persones que s’instal·lin de forma permanent en la recepció 
d’ajudes públiques. 

1 2 3 4 5  

 
 

14. Digues, si us plau, quin és el teu grau d’acord o desacord amb les següents propostes sobre política 

d’habitatge, segons la següent escala. 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord  

 

Incorporar la dació en pagament 1 2 3 4 5  

Augmentar el park d’habitatge social de propietat 1 2 3 4 5  
Augmentar el park d’habitatge social de lloguer 1 2 3 4 5  

 
 

15. Digues, si us plau, quin és el teu grau d’acord o desacord amb les següents propostes de modificació del 

règim fiscal, segons la següent escala. 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord  

 

Reduir els impostos en general. 1 2 3 4 5  

Reduir les bonificacions i desgravacions a les empreses 1 2 3 4 5  
Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 1 2 3 4 5  

Reduir l’IRPF en els trams de rendes baixes i mitjanes. 1 2 3 4 5  
Augmentar la tributació en l’IRPF a les rendes altes . 1 2 3 4 5  
Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 1 2 3 4 5  

 
 

16. Digues, si us plau, quin és el teu grau d’acord o desacord amb les següents propostes de política 

econòmica i sectors econòmics que cal potenciar, segons la següent escala. 
 

 

<1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord  

 

Potenciar la indústria. 1 2 3 4 5  

Recuperar el sector de la construcció. 1 2 3 4 5  
Prioritzar el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. 1 2 3 4 5  
No cal prioritzar cap sector en especial 1 2 3 4 5  

 

 

17. Si us plau, assenyala el grau de prioritat de les mesures que et proposem a continuació per tal de millorar la 
qualitat de l’ocupació. 
 

 

<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/   

Recuperar la causalitat en la contractació temporal. 1 2 3 4 5  

Incrementar l’activitat de la inspecció de treball en el frau en la contractació. 1 2 3 4 5  
Potenciar l’ocupació pública 1 2 3 4 5  
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20. En relació a la identitat nacional escull com et definiries segons la següent escala. Si us plau, 
assenyala una sola resposta. 
 

Només 
català/na 

Més català/na que 
espanyol/a 

Tant català/na com 
espanyol/a 

Més espanyol/a que 
català/na 

Només 
espanyol/a 

 

      

 
 
21.De les formacions polítiques que et presentem a continuació, ens pots dir amb quina t’identifiques 
més?. Si us plau, assenyala una sola resposta. 
 
 
 
 
 
 
24. Pel que fa a les relacions Catalunya/Espanya, quin creus que hauria de ser l’estatus polític de 
Catalunya. Si us plau, assenyala una sola resposta.  
 

 Una regió d’Espanya.  

 Una comunitat autònoma.  

 Un Estat dintre d’una Espanya Federal.  

 Un Estat Independent.  

 

 
 

18. Digues, si us plau, quin és el teu grau d’acord o desacord amb les següents propostes de criteris per a la 

millora dels salaris, segons la següent escala.  
 

 

1> Molt en desacord / <2> Més aviat en desacord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Més aviat d’acord /  

<5> Molt d’acord 

 

L’evolució dels salaris ha d’anar lligada a la productivitat de l’empresa. 1 2 3 4 5  

Els salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. 1 2 3 4 5  
És una qüestió que s’ha de deixar en mans de la negociació col·lectiva 1 2 3 4 5  

19. Si us plau, assenyala el grau de prioritat de les mesures que et proposem a continuació per tal de reduir 
l’atur. 
 

 

<1> Cap/ <2> Poca/ <3>Alguna/ <4> Bastant/ <5> Molta/   

Formar les persones aturades en ocupacions on puguin trobar feina. 1 2 3 4 5  

Donar eines a les persones en atur per a millorar la seva recerca de feina. 1 2 3 4 5  
Millorar el funcionament del sistema de col·locació públic. 1 2 3 4 5  
Incentivar, amb avantatges econòmics, la creació de llocs de treball a les empreses. 1 2 3 4 5  

Reduir la jornada laboral per tal de repartir el treball 1 2 3 4 5  

 Ciutadans   ERC   Podem   

 CUP   EUiA   PP   

 PDC (Ex CDC)   ICV   PSC   


