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PRESENTACIÓ 

 

 

CCOO de Catalunya fa molts anys que procurem tenir un coneixement de quines són les 

opinions, motivacions i inquietuds de la nostra afiliació. Les enquestes han estat un 

element fonamental per a aquesta tasca. Al llarg del temps hem anat canviant les 

qüestions plantejades d’acord amb l’actualitat sindical i sociopolítica del moment. Hem 

anat variant també el mètode de fer les preguntes i de recollir les respostes amb l’objectiu 

de copsar de la manera més representativa i precisa possible quines són les opinions de 

les persones afiliades sobre els temes plantejats.  

CCOO de Catalunya també fem servir les enquestes com un instrument de consulta i 

participació, així com per ratificar acords de la negociació col·lectiva (Acord 

interprofessional de Catalunya, convenis sectorials i d’empresa…) o bé per establir les 

propostes que el sindicat concretarà en els processos congressuals (les dues enquestes 

de l’Assemblea sindical oberta). L’Enquesta d’opinions i actituds sociopolítiques, que fem 

coincidir amb el procés de debat del 12è Congrés de CCOO, vol conèixer les opinions de 

les persones afiliades sobre temes que són part o estan molt vinculats a l’acció sindical 

així com d’altres de caràcter més general. Segons l’objectiu de cadascuna de les 

enquestes realitzades, triem la manera de fer-la que ens sembla més escaient, cosa que 

comporta petites deferències en la metodologia emprada.  

En el cas d’aquesta enquesta hem procurat una representació més fidel, tenint en compte 

el seu pes en l’afiliació, de les persones d’origen estranger i joves per corregir una de les 

febleses que vam detectar en l’edició de l’Enquesta d’opinions i actituds 

sociopolítiques de l’afiliació, feta fa quatre anys amb motiu de l’11è Congrés.  

A l’hora d’establir comparacions entre aquesta enquesta i les enquestes realitzades amb 

motiu dels congressos anteriors, cal tenir en compte el següent: 

L’afiliació a CCOO és canviant. Cada quatre anys renovem una part molt important de la 

nostra afiliació. En el període 2017-2020 l’augment net d’afiliació ha estat de 7.554  

persones afiliades en quatre anys (7.024 dones més i 530 homes més). L’afiliació total, el 

31 de desembre del 2020, ha estat de 147.632 persones. Cal tenir en compte, però, que 

hem tingut —en línia amb la dinàmica històrica— 58.256 baixes i 64.871 altes, gairebé el 

40 % del total de persones afiliades. Aquesta renovació suposa canvis rellevants del pes 

de les diferents variables de perfil. Així s’ha feminitzat la nostra afiliació, que ha passat de 

tenir el 40,5 % de dones afiliades a tenir-ne un 42,15 %. Ha augmentat significativament el 

percentatge de persones afiliades nascudes fora d’Espanya, que ha passat del 7,89 % al 
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10,86 %, i ha crescut el pes de les persones que treballen en el sector dels serveis privats, 

que en finalitzar el 2016 eren el 33,2 % de la nostra afiliació i al tancament del 2020 eren 

el 36,08 %. També hi ha hagut una incorporació rellevant de menors de 30 anys, que ha 

augmentat un 69,90 % , i passen de ser el 4 % de l’afiliació a ser-ne el 5 %.  

Complementàriament, l’enquesta es fa en el marc d’una situació social i política molt 

diferent de la de fa quatre anys. De la mateixa manera que ha passat en els estudis 

d’opinió adreçats al conjunt de la societat, això també es reflecteix en els resultats 

obtinguts enguany de l’afiliació de CCOO de Catalunya.  
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1. METODOLOGIA 

 

 

Aquest informe és el resultat de l’explotació i l’anàlisi de les respostes de la segona 

Enquesta sobre opinions i actituds sociopolítiques de l’afiliació de CCOO de Catalunya, 

realitzat entre els mesos de desembre del 2020 i gener del 2021. 

 

Fitxa tècnica 

L’enquesta s’ha realitzat a una mostra aleatòria d’afiliades i afiliats, estratificada a partir de 

quotes creuades de sexe, edat i lloc de naixement. En el cas del lloc de naixement es 

diferencia entre l’afiliació nascuda a Espanya i l’afiliació nascuda fora d’Espanya. S’han 

reforçat les quotes més petites per tal de garantir una representació suficient dels trams 

d’edat més jove (fins a 30 anys) i el més gran (més de 65 anys), especialment en l’afiliació 

nascuda a l’estranger. 

Finalment, la totalitat de la mostra ha estat de 1.609 enquestes. Si tenim en compte que el 

total d’afiliats i afiliades d’alta al sindicat el mes de desembre del 2020, que és el mes que 

tenim de referència, era de 147.632 afiliats i afiliades, el marge d’error estadístic total de la 

mostra és de +/–2,48 %, per un interval de confiança del 95,5 %, en el supòsit de màxima 

indeterminació. 

 

Plantejament de l’enquesta 

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 i nivell d’estudis), laboral (situació laboral) o sindical 

(antiguitat afiliativa) influeixen en l’opinió que la persona entrevistada té de les qüestions 

que se li plantegen.  

És per això que l’anàlisi dels resultats es desenvolupa en tres etapes. Primer s’efectua una 

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 oficials que siguin 

comparables. 
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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.  
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2. EL PERFIL DE L’AFILIACIÓ 

 

 

Les taules següents mostren el perfil demogràfic de l’afiliació enquestada. Atès que la 

mostra aleatòria s’ha construït a partir de quotes de sexe, edat i lloc de naixement, el perfil 

de l’afiliació enquestada per aquestes variables es correspon, en general, amb els 

percentatges de la mostra. En l’edat s’ha sobredimensionat la participació de l’afiliació més 

jove i de la de més edat per tal que les seves dades tinguin una consistència més 

semblant a la dels grups centrals. El mateix s’ha fet amb l’afiliació nascuda a l’estranger, 

tal com ja hem comentat quan hem explicat les característiques tècniques de la mostra. 

Com es pot veure, hi ha més homes que dones, i el grup d’edat amb més presència és el 

de persones madures en edat activa (de 46 a 64 anys), seguit del tram de 31 a 45 anys, 

amb una menor representació, però prou representativa, de l’afiliació més jove i l’afiliació 

de més edat. Els dos grups centrals representen el 90 % de l’afiliació. 

Taula 2.1. Distribució de les respostes per sexes 

 Respostes Percentatge Percentatge 
en l’afiliació 

Home 913 56,7 % 56,6 % 

Dona 696 43,3 % 43,4 % 

Total 1.609 100,0 % 100,0 % 

 

Taula 2.2. Distribució de les respostes per edat 

 Respostes Percentatge Percentatge en 
l’afiliació 

Fins a 30 anys 96 6 % 4,9 % 

De 31 a 45 anys 517 32,1 % 33,0 % 

De 46 a 64 anys 907 56,4 % 57,0 % 

65 i més anys 89 5,5 % 5,1 % 

Total 1.609 100.0 % 100,0 % 

 

Com era esperable, el pes de la població nascuda a Espanya és molt superior al de la 

nascuda a l’estranger, tot i que una representació del 14 % per part d’aquest darrer grup 

dona una idea de la importància creixent de les persones d’origen estranger al si de 

l’organització. 
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Taula 2.3. Distribució de les respostes segons el lloc de naixement  

 
 Respostes Percentatge Percentatge 

en l’afiliació 

Espanya 1.374 85,4 % 89,7 % 

Món 235 14,6 % 10,3 % 

Total 1.609 100,0 % 100,0 % 

 

També tenim un pes molt superior d’afiliació ocupada, però l’enquesta presenta una 

representació prou sòlida d’afiliació en situació d’atur i de pensionistes. En aquest cas, no 

podem comparar amb les dades del total de l’afiliació perquè no disposem de dades 

fiables d’aquesta variable. 

Taula 2.4. Distribució de les respostes per situació laboral 

 
 Respostes Percentatge 

Ocupat/ada 1.316 81,8 % 

Aturat/ada 151 9,4 % 

Pensionista 142 8,8 % 

Total 1.609 100,0 % 

 

Per estudis, tenim una mostra on l’afiliació amb estudis superiors és la que té més 

presència; com més estudis, més participació en la mostra. 

Taula 2.5. Distribució de les respostes per nivell d’estudis 

 
 Respostes Percentatge 

Elementals 451 28,1 % 

Mitjans 508 31,6 % 

Superiors 650 40,4 % 

Total 1.609 100,0 % 

 

Hem volgut creuar les dades d’estudis amb l’edat i el sexe per tal de tenir un perfil més 

aproximat de la variable estudis. Com es pot veure, les dones presenten un percentatge 

més alt d’estudis superiors que els homes, mentre que aquests presenten un percentatge 

superior d’estudis mitjans. El tram de 31 a 45 anys presenta un percentatge d’estudis 

mitjans i superiors més elevat que el seu pes en el total de la mostra (29,2 %), tant en les 

dones com en els homes. També observem que les dones són més joves que els homes, 

atès que trobem un percentatge més alt de dones en el tram de 31 a 45 anys i més baix 

en el tram de 46 a 64 anys, que representa el gruix de l’afiliació (90 %). 
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Taula 2.6. Distribució de les respostes per nivell d’estudis, edat i sexe 

 
  Homes Dones 

  Estudis 
elementals 

Estudis 
mitjans 

Estudis 
superiors 

Total Estudis elementals Estudis 
mitjans 

Estudis 
superiors 

Total 

Fins a 30 anys 0,0 % 5,6 % 8,6 % 6,2 % 0,0 % 4,5 % 8,0 % 5,6 % 

De 31 a 45 anys 19,3 % 30,8 % 29,5 % 29,2 % 33,3 % 35,2 % 37,2 % 35,9 % 

De 46 a 64 anys 74,7 % 59,7 % 53,0 % 58,5 % 61,9 % 57,2 % 47,8 % 53,6 % 

65 i més anys 6,0 % 4,0 % 8,9 % 6,0 % 4,8 % 3,0 % 7,0 % 4,9 % 

Total 9,1 % 52,7 % 38,2 % 100,0 % 9,1 % 47,7 % 43,2 % 100,0 % 

 

Des del punt de vista sindical i començant per l’antiguitat, podem veure que el major pes el 

té l’afiliació amb més de 5 anys d’antiguitat al sindicat, però l’enquesta recull molt bé 

l’afiliació amb menys antiguitat, que està una mica sobrerepresentada. 

Taula 2.7. Distribució de les respostes per antiguitat 

 
 Respostes Percentatge Percentatge en l’ 

afiliació 

Fins a 5 anys 635 39,5 % 37,5 % 

Més de 5 anys 974 60,5 % 62,5 % 

Total 1.609 100,0 % 100,0 % 
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3. PARTICIPACIÓ I MITJANS 

D’INFORMACIÓ 

 

 

3.1. Participació social 

Com mostra la taula següent, una mica més de dos terços de les persones enquestades, 

un 64,8 %, són membres d’alguna associació. Només un 8 % pertany a més de 4 entitats. 

Taula 3.1. Nivell de participació agrupat 
 

 Respostes Percentatge 

Cap  566 35,2 % 

D’1 a 3 903 56,1 % 

De 4 a 6 131 8,1 % 

De 7 a 10 9 0,6 % 

Total 1.609 100,0 % 

 

Les associacions on hi ha més participació són les associacions de solidaritat i cooperació, 

i els clubs esportius. Els percentatges més alts d’afiliació amb responsabilitats en una 

associació, els trobem en partits polítics, associacions de mares i pares d’alumnes, i 

associacions culturals. 

Taula 3.2. Nivell i grau de participació per tipus d’associació (%) 

 
 Només hi 

pertanyo 
Hi tinc una 

responsabilitat 
Total 

Associacions de solidaritat i cooperació 27,8 % 1,2 % 29,0 % 

Entitat esportiva 21,6 % 3,0 % 24,6 % 

Altres organitzacions de caràcter voluntari 15,5 % 2,3 % 17,8 % 

Associació de mares i pares d’alumnes 14,1 % 2,2 % 16,3 % 

Associació cultural 12,9 % 2,1 % 15,0 % 

Partit polític 9,6 % 3,6 % 13,2 % 

Col·legi professional 11,4 % 1,4 % 12,8 % 

Associació veïnal 11,1 % 1,7 % 12,8 % 

Entitats reivindicatives 10,6 % 1,5 % 12,1 % 

Església o organització religiosa 3,9 % 0,5 % 4,4 % 
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Per sexes, només podem destacar que els homes presenten un nivell de participació una 

mica més alt que les dones, atès que el 65,2 % d’aquests participa en alguna associació, 

mentre que les dones ho fan en un 64,4 % dels casos. 

Taula 3.3. Nivell de participació per sexes 

 
 Home Dona Total 

Cap 34,8 % 35,6 % 35,2 % 

D’1 a 3 55,2 % 57,3 % 56,1 % 

De 4 a 6 9,3 % 6,6 % 8,1 % 

De 7 a 10 0,7 % 0,4 % 0,6 % 

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

 

Els homes participen més en partits polítics, associacions culturals i entitats esportives i 

reivindicatives, mentre que les dones participen una mica més en associacions veïnals i 

més en associacions de mares i pares d’alumnes, i associacions de solidaritat.  

Taula 3.4. Tipus d’associació per sexes 

 
 Home Dona Total 

Col·legi professional 15,2 % 14,4 % 14,9 % 

Partit polític 19,1 % 10,4 % 15,4 % 

Església 5,1 % 5,3 % 5,2 % 

Associació veïnal 14,4 % 15,7 % 15,0 % 

Associació cultural 19,1 % 15,2 % 17,5 % 

Entitat esportiva 33,2 % 22,1 % 28,4 % 

AMPA 17,7 % 21,3 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 33,2 % 22,1 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 30,4 % 35,7 % 32,7 % 

Altres organitzacions 22,3 % 19,0 % 20,9 % 

 

Hi ha més homes que tenen responsabilitats en aquelles associacions on participen més 

que les dones, i a l’inrevés, hi ha més dones amb responsabilitats on les dones participen 

més, excepte en les associacions de solidaritat. 
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Taula 3.5. Responsabilitat en associacions per sexes 

 
 Home Dona Total 

Col·legi professional 1,9 % 1,2 % 1,6 % 

Partit polític 4,9 % 3,2 % 4,2 % 

Església 0,3 % 1,0 % 0,6 % 

Associació veïnal 1,8 % 2,2 % 2,0 % 

Associació cultural 2,9 % 1,7 % 2,4 % 

Entitat esportiva 5,5 % 0,7 % 3,4 % 

AMPA 1,9 % 3,4 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 1,3 % 2,4 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 1,6 % 1,1 % 1,4 % 

Altres organitzacions 3,1 % 2,2 % 2,7 % 

 

L’afiliació de més edat és la que més participa en associacions; la segueix l’afiliació entre 

31 i 45 anys. 

Taula 3.6. Nivell de participació per edat 

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

Cap 36,5 % 38,5 % 34,8 % 18,0,% 35,2 % 

D’1 a 3 58,3 % 55,7 % 56,4 % 52,8 % 56,1 % 

De 4 a 6 5,2 % 5,6 % 8,2 % 25,8 % 8,1 % 

De 7 a 10  0,2 % 0,6 % 3,4 % 0,6 % 

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

 

La participació en col·legis professionals s’incrementa amb l’edat així com la participació 

en associacions veïnals. L’afiliació més jove i la més gran és la que més participa en 

entitats esportives i en partits polítics. Cal tenir en compte que l’afiliació més gran és la 

que més participa en tot excepte, lògicament, en una AMPA. 

Taula 3.7.  Tipus d’associació per edat 

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

Col·legi professional 10,9 % 12,4 % 15,5 % 31,7 % 14,9 % 

Partit polític 19,6 % 10,5 % 14,3 % 55,9 % 15,4 % 

Església 3,3 % 2,7 % 6,3 % 13,1 % 5,2 % 

Associació veïnal 8,8 % 10,3 % 15,3 % 52,3 % 15,0 % 

Associació cultural 15,4 % 11,4 % 18,7 % 51,6 % 17,5 % 

Entitat esportiva 30,8 % 23,5 % 30,2 % 41,9 % 28,4 % 

AMPA 5,4 % 26,8 % 17,4 % 1,9 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 30,8 % 23,5 % 30,2 % 41,9 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 20,9 % 23,4 % 37,1 % 65,2 % 32,7 % 

Altres organitzacions 21,8 % 15,7 % 21,9 % 47,7 % 20,9 % 
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El fet de tenir responsabilitat es correspon amb la participació per edats que acabem de 

comentar. 

Taula 3.8. Responsabilitat en associacions per edat 

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

Col·legi professional 0,0 % 1,7 % 1,3 % 6,3 % 1,6 % 

Partit polític 9,8 % 3,8 % 2,7 % 16,2 % 4,2 % 

Església 1,1 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % 

Associació veïnal 0,0 % 2,1 % 1,7 % 6,0 % 2,0 % 

Associació cultural 2,2 % 1,7 % 2,3 % 9,4 % 2,4 % 

Entitat esportiva 4,4 % 3,5 % 3,2 % 4,8 % 3,4 % 

AMPA 0,0 % 4,6 % 1,8 % 0,0 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 3,3 % 0,6 % 1,5 % 11,7 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 1,1 % 1,2 % 1,4 % 2,9 % 1,4 % 

Altres organitzacions 3,3 % 2,5 % 2,6 % 4,8 % 2,7 % 

 

L’afiliació nascuda a Espanya participa més en associacions que la nascuda fora 

d’Espanya. 

Taula 3.9. Nivell de participació per lloc de naixement  

 
 Espanya Món Total 

Cap 33,6 % 44,7 % 35,2 % 

D’1 a 3 57,1 % 50,2 % 56,1 % 

De 4 a 6 8,7 % 5,1 % 8,1 % 

De 7 a 10 0,7 %  0,6 % 

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

 

L’afiliació nascuda a l’estranger participa més en organitzacions religioses o esglésies; a la 

resta d’associacions el seu percentatge de participació és menor que en el cas de 

l’afiliació nascuda a Espanya. 

Taula 3.10. Tipus d’associació per lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Col·legi professional 15,3 % 12,0 % 14,9 % 

Partit polític 16,3 % 10,6 % 15,4 % 

Església 4, % 9,9 % 5,2 % 

Associació veïnal 15,9 % 9,6 % 15,0 % 

Associació cultural 18,3 % 12,5 % 17,5 % 

Entitat esportiva 29,9 % 19,9 % 28,4 % 

AMPA 20,5 % 12,9 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 29,9 % 19,9 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 33,3 % 29,4 % 32,7 % 

Altres organitzacions 21,7 % 15,9 % 20,9 % 
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Com es pot veure a la taula següent, en el cas del lloc de naixement, en canvi, no hi ha 

una correspondència directa entre el diferent percentatge de participació per tipus 

d’associació i el fet de tenir-hi responsabilitats. Com podem veure a la taula, l’afiliació 

nascuda fora d’Espanya presenta percentatges superiors de responsabilitat en col·legis 

professionals i associacions de solidaritat, associacions on participen menys que l’afiliació 

nascuda a Espanya, a més de les organitzacions religioses, on sí que mostren una 

participació major. 

Taula 3.11. Responsabilitat en associacions per lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Col·legi professional 1,4 % 2,5 % 1,6 % 

Partit polític 4,8 % 1,0 % 4,2 % 

Església 0,4 % 1,5 % 0,6 % 

Associació veïnal 2,1 % 1,4 % 2,0 % 

Associació cultural 2,4 % 2,4 % 2,4 % 

Entitat esportiva 3,9 % 1,0 % 3,4 % 

AMPA 2,7 % 1,9 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 1,9 % 1,0 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 1,2 % 2,3 % 1,4 % 

Altres organitzacions 2,8 % 1,9 % 2,7 % 

 

En coherència amb les dades d’edat, l’afiliació pensionista participa més en entitats que 

l’afiliació ocupada i l’aturada, de la qual la segona participa en associacions més que la 

primera, però amb molt poca diferència.  

Taula 3.12. Nivell de participació per situació laboral  

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Cap 36,4 % 38,4 % 20,4 % 35,2 % 

D’1 a 3 56,0 % 55,0 % 58,5 % 56,1 % 

De 4 a 6 7,1 % 6,6 % 19,0 % 8,1 % 

De 7 a 10 0,5 %  2,1 % 0,6 % 

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

 

Tal com passava amb l’edat, l’afiliació pensionista participa més en tots els tipus 

d’associació excepte a les AMPA. L’afiliació aturada participa més a les esglésies. 
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Taula 3.13. Tipus d’associació per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Col·legi professional 13,8 % 12,3 % 30,1 % 14,9 % 

Partit polític 13,2 % 8,3 % 45,5 % 15,4 % 

Església 4,4 % 7,6 % 10,2 % 5,2 % 

Associació veïnal 13,5 % 6,7 % 40,5 % 15,0 % 

Associació cultural 16,3 % 12,8 % 36,2 % 17,5 % 

Entitat esportiva 28,1 % 24,0 % 36,8 % 28,4 % 

AMPA 20,8 % 13,9 % 7,6 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 28,1 % 24,0 % 36,8 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 31,1 % 29,9 % 54,1 % 32,7 % 

Altres organitzacions 18,9 % 20,7 % 41,9 % 20,9 % 

 

Excepte a les entitats esportives, on hi ha un percentatge més alt d’afiliació ocupada amb 

responsabilitats, a la resta d’associacions la distribució de les responsabilitats té una 

relació directa amb la distribució de la participació. 

Taula 3.14. Responsabilitat en associació per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Col·legi professional 1,4 % 0,8 % 4,9 % 1,6 % 

Partit polític 3,8 % 2,3 % 10,0 % 4,2 % 

Església 0,6 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % 

Associació veïnal 1,8 % 0,7 % 4,7 % 2,0 % 

Associació cultural 2,1 % 0,8 % 7,8 % 2,4 % 

Entitat esportiva 3,6 % 2,3 % 2,8 % 3,4 % 

AMPA 2,6 % 3,1 % 1,1 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 1,4 % 0,8 % 6,9 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 1,3 % 0,7 % 3,6 % 1,4 % 

Altres organitzacions 2,6 % 3,1 % 2,9 % 2,7 % 

 

Com més alt és el nivell d’estudis, més alt és el percentatge de participació en 

associacions. 
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Taula 3.15. Nivell de participació per nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans  Superiors Total 

Cap 54,80 % 40,30 % 24,30 % 35,20 % 

D’1 a 3 39,70 % 53,40 % 63,20 % 56,10 % 

De 4 a 6 4,80 % 6,00 % 11,50 % 8,10 % 

De 7 a 10 0,70 % 0,20 % 0,90 % 0,60 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Per tipus d’associació, la diferència més gran la trobem en els col·legis professionals, on la 

participació de l’afiliació amb estudis superiors quadruplica la de la resta, la qual cosa 

s’explica perquè els col·legis professionals són associacions de professions per a les 

quals normalment cal una titulació universitària. On la diferència és menor és a les 

esglésies o organitzacions religioses. 

Taula 3.16. Tipus d’associació per nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Col·legi professional 5,9 % 6,2 % 26,8 % 14,9 % 

Partit polític 9,9 % 11,9 % 21,0 % 15,4 % 

Església 2,5 % 4,0 % 7,2 % 5,2 % 

Associació veïnal 15,4 % 13,2 % 16,9 % 15,0 % 

Associació cultural 9,0 % 13,1 % 24,7 % 17,5 % 

Entitat esportiva 23,0 % 26,0 % 32,5 % 28,4 % 

AMPA 13,9 % 18,8 % 21,1 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 23,0 % 26,0 % 32,5 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 14,5 % 29,1 % 41,1 % 32,7 % 

Altres organitzacions 10,9 % 17,0 % 27,8 % 20,9 % 

 

Com podem veure a la taula següent, el percentatge d’afiliació amb responsabilitat en 

associacions compleix la mateixa distribució per nivell d’estudis que acabem de veure amb 

la participació, excepte en les entitats esportives, on l’afiliació amb estudis mitjans 

presenta un percentatge una mica superior a l’afiliació amb estudis superiors. 

  



   

22 
 

 

Taula 3.17. Responsabilitat en associació per nivell d’estudis 

 Elementals Mitjans Superiors Total 

Col·legi professional 1,7 % 0,9 % 2,4 % 1,6 % 

Partit polític 2,5 % 2,6 % 6,6 % 4,2 % 

Església 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 

Associació veïnal 1,6 % 1,7 % 2,3 % 2,0 % 

Associació cultural 1,6 % 1,2 % 4,1 % 2,4 % 

Entitat esportiva 3,2 % 3,8 % 3,1 % 3,4 % 

AMPA 0,0 % 1,3 % 4,7 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 1,7 % 0,1 % 3,8 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 0,8 % 0,8 % 2,2 % 1,4 % 

Altres organitzacions 1,7 % 1,0 % 5,0 % 2,7 % 

 

L’afiliació amb més antiguitat al sindicat participa en major grau en associacions que la de 

menys antiguitat. 

Taula 3.18. Nivell de participació per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Cap 41,90 % 30,80 % 35,20 % 

D’1 a 3 52,40 % 58,50 % 56,10 % 

De 4 a 6 5,50 % 9,90 % 8,10 % 

De 7 a 10 0,20 % 0,80 % 0,60 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

A la taula següent podem veure que, per tipus d’associació, també l’afiliació amb més 

antiguitat té una participació superior en tots els tipus. La major diferència la trobem en 

associacions de solidaritat, i la menor, en esglésies. 

Taula 3.19. Tipus d’associació per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Col·legi professional 10,9 % 17,7 % 14,9 % 

Partit polític 10,3 % 18,9 % 15,4 % 

Església 4,6 % 5,6 % 5,2 % 

Associació veïnal 9,9 % 18,5 % 15,0 % 

Associació cultural 13,1 % 20,5 % 17,5 % 

Entitat esportiva 24,0 % 31,5 % 28,4 % 

AMPA 18,1 % 20,2 % 19,3 % 

Entitat reivindicativa 24,0 % 31,5 % 28,4 % 

Associació de solidaritat 24,2 % 38,7 % 32,7 % 

Altres organitzacions 15,4 % 24,8 % 20,9 % 
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Pel que fa a la responsabilitat en associació, també l’afiliació amb més antiguitat presenta 

uns percentatges més alts de responsabilitat en totes les associacions. 

Taula 3.20. Responsabilitat en associació per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Col·legi professional 0,9 % 2,1 % 1,6 % 

Partit polític 3,0 % 5,0 % 4,2 % 

Església 0,4 % 0,8 % 0,6 % 

Associació veïnal 1,8 % 2,1 % 2,0 % 

Associació cultural 1,2 % 3,2 % 2,4 % 

Entitat esportiva 3,1 % 3,7 % 3,4 % 

AMPA 3,0 % 2,3 % 2,6 % 

Entitat reivindicativa 0,9 % 2,4 % 1,8 % 

Associació de solidaritat 0,3 % 2,1 % 1,4 % 

Altres organitzacions 2,6 % 2,8 % 2,7 % 

 

 

3.2. Mitjans d’informació 

El mitjà més utilitzat per informar-se és la premsa digital, que utilitza més del 71 % de 

l’afiliació; el segueix molt de prop la televisió. Més lluny queden les xarxes socials, 

utilitzades per la meitat de l’afiliació, i la ràdio, que és utilitzada per pràcticament el 43 %. 

La premsa escrita és el mitjà menys utilitzat, menys, fins i tot, que la xarxa d’amics i 

familiars. 

Taula 3.21. Mitjans pels quals s’informen  

 
 Respostes Percentatge 

Televisió 1.123 69,8 % 

Ràdio 690 42,9 % 

Premsa escrita 308 19,1 % 

Premsa digital  1.147 71,3 % 

Xarxes socials 809 50,3 % 

Amics, familiars 390 24,2 % 

 

Els homes utilitzen més la ràdio, la premsa digital i la premsa escrita. Les dones utilitzen 

més les xarxes socials i les amistats i la família. La televisió és utilitzada en proporció 

gairebé idèntica per ambdós sexes. 
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Taula 3.22. Mitjans pels quals s’informen per sexes 

 
 Home Dona Total 

Televisió 69,0 % 70,8 % 69,8 % 

Ràdio 48,4 % 35,6 % 42,9 % 

Premsa escrita 22,9 % 14,2 % 19,1 % 

Premsa digital  74,0 % 67,7 % 71,3 % 

Xarxes socials 47,6 % 53,7 % 50,3 % 

Amics, familiars 19,6 % 30,3 % 24,2 % 

 

La taula 3.23 ens mostra que en el cas de les edats s’observen algunes diferències i 

tendències destacables. Com més edat, més televisió, tot i que, en el cas del tram de 65 i 

més anys, l’ús de la televisió és inferior al que té el grup anterior (de 46 a 64). També, com 

més edat, més ús de la ràdio i de la premsa escrita, sobretot en el tram de més edat. En 

canvi, les dades mostren que, com menys edat, més es recorre a les xarxes socials i 

també als coneguts i conegudes (amistats i família). 

Taula 3.23. Mitjans pels quals s’informen per edat 

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

Televisió 55,2 % 63,2 % 75,4 % 66,3 % 69,8 % 

Ràdio 24,0 % 34,4 % 48,2 % 58,4 % 42,9 % 

Premsa escrita 8,3 % 10,1 % 22,5 % 49,4 % 19,1 % 

Premsa digital  72,9 % 72,9 % 70,3 % 69,7 % 71,3 % 

Xarxes socials 79,2 % 59,4 % 43,2 % 38,2 % 50,3 % 

Amics, familiars 42,7 % 28,8 % 20,1 % 20,2 % 24,2 % 

 

L’afiliació nascuda a l’estranger utilitza menys qualsevol dels mitjans plantejats que 

l’afiliació nascuda a Espanya, excepte les amistats i la família. 

Taula 3.24. Mitjans pels quals s’informen segons el lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Televisió 70,9 % 63,4 % 69,8 % 

Ràdio 45,0 % 30,6 % 42,9 % 

Premsa escrita 19,9 % 14,9 % 19,1 % 

Premsa digital  71,5 % 69,8 % 71,3 % 

Xarxes socials 50,4 % 49,4 % 50,3 % 

Amics, familiars 23,0 % 31,5 % 24,2 % 
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Les persones pensionistes utilitzen més la ràdio i la premsa escrita. La diferència és 

especialment important en el cas d’aquesta darrera. També són els qui utilitzen menys les 

xarxes socials i les amistats i la família. 

Taula 3.25. Mitjans pels quals s’informen segons la situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Televisió 70,0 % 68,9 % 69,0 % 69,8 % 

Ràdio 43,1 % 30,5 % 54,2 % 42,9 % 

Premsa escrita 17,6 % 10,6 % 42,3 % 19,1 % 

Premsa digital  72,3 % 62,3 % 71,1 % 71,3 % 

Xarxes socials 52,1 % 44,4 % 39,4 % 50,3 % 

Amics, familiars 25,1 % 23,2 % 17,6 % 24,2 % 

 

En el cas dels estudis, el que destaca més és que, com més estudis es tenen, menys 

s’utilitza la televisió i més augmenta l’ús de la ràdio i de la premsa digital. 

Taula 3.26. Mitjans pels quals s’informen segons el nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Televisió 84,90 % 71,00 % 64,90 % 69,80 % 

Ràdio 39,70 % 41,10 % 45,80 % 42,90 % 

Premsa escrita 22,60 % 16,40 % 21,80 % 19,10 % 

Premsa digital  51,40 % 68,60 % 79,10 % 71,30 % 

Xarxes socials 54,80 % 49,10 % 50,80 % 50,30 % 

Amics, familiars 24,70 % 23,60 % 24,90 % 24,20 % 

 

En relació amb l’antiguitat afiliativa, cal dir que, com més antiguitat tenen, més utilitzen la 

ràdio i la premsa escrita i menys les xarxes socials i les amistats i la família. 

Taula 3.27. Mitjans pels quals s’informen segons l’antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Televisió 69,1 % 70,2 % 69,8 % 

Ràdio 34,5 % 48,4 % 42,9 % 

Premsa escrita 14,6 % 22,1 % 19,1 % 

Premsa digital  67,7 % 73,6 % 71,3 % 

Xarxes socials 57,3 % 45,7 % 50,3 % 

Amics, familiars 29,4 % 20,8 % 24,2 % 
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4. OPINIONS SOBRE QÜESTIONS 

SOCIALS I ECONÒMIQUES 

 

 

4.1. Preocupacions polítiques i socials 

S’ha preguntat a les persones enquestades quines són les seves principals preocupacions 

sobre temes socials i polítics. Per fer-ho, se’ls ha presentat una llista de temes per a la 

qual s’ha pres com a referència els del baròmetre d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió de 

la Generalitat de Catalunya de novembre del 2020. Només s’ha donat l’opció de 

respondre’n 5 de tota una llista de 15, amb la qual cosa la persona està obligada a 

prioritzar-ne unes per sobre de les altres. Per tant, això significa que les que han obtingut 

un percentatge inferior poden formar part de les preocupacions de l’afiliació, però, en 

termes mitjans i en la situació actual, resten en un pla de preocupació inferior al de les que 

han obtingut els percentatges més alts.  

El resultat és que la principal preocupació de l’afiliació de CCOO de Catalunya és l’atur i la 

precarietat laboral, amb molta diferència sobre la resta. Un 78,4 %, més de tres quartes 

parts de l’afiliació, l’ha seleccionat com una de les seves principals preocupacions. Tenint 

en compte que la mitjana de selecció de principals preocupacions és del 32,2 %, podem 

dir que només 6 de les propostes estan per sobre de la mitjana: atur i precarietat, salut, 

educació, increment de les desigualtats, canvi climàtic i accés a l’habitatge. Les 

infraestructures i el transport és el problema menys seleccionat, molt lluny de la mitjana. 

Taula 4.1. Principals preocupacions 

 
 Percentatge  

Atur i precarietat 78,4 % 

Salut 51,6 % 

Educació 46,3 % 

Increment de les desigualtats 44,7 % 

Canvi climàtic 42,7 % 

Accés a l’habitatge 37,8 % 

Corrupció 31,2 % 

Insatisfacció política 30,0 % 

Situació de l’economia 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 22,2 % 

Violència masclista 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 16,6 % 

Immigració 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 15,4 % 

Infraestructures i transport 5,3 % 

Mitjana de respostes 32,2 % 
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Les diferències més destacables segons el sexe són les següents: els homes donen més 

importància a l’accés a l’habitatge i a les relacions entre Catalunya i Espanya que les 

dones, mentre que les dones donen molta més importància a la salut, l’educació i la 

violència masclista del que ho fan els homes. En la resta de temes les diferències no són 

tan importants com en els que acabem de citar. Cal ressaltar que la violència masclista 

ocupa el sisè lloc en el cas de les dones i el tretzè en el cas dels homes. 

Taula 4.2. Principals preocupacions segons el sexe 

 
 Homes Dones Total 

Atur i precarietat 80,8 % 75,3 % 78,4 % 

Salut 43,6 % 62,2 % 51,6 % 

Educació 40,6 % 53,7 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 44,9 % 44,5 % 44,7 % 

Canvi climàtic 43,6 % 41,5 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 41,4 % 33,2 % 37,8 % 

Corrupció 33,8 % 27,7 % 31,2 % 

Insatisfacció política 32,7 % 26,3 % 30,0 % 

Situació de l’economia 27,3 % 21,4 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 27,5 % 15,2 % 22,2 % 

Violència masclista 13,9 % 29,2 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 15,0 % 18,7 % 16,6 % 

Immigració 16,6 % 14,9 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 16,2 % 14,2 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 6,2 % 4,0 % 5,3 % 

 

Com més edat, més importància s’atorga a l’atur, a l’increment de les desigualtats, al canvi 

climàtic i a les relacions Catalunya-Espanya. A l’afiliació més jove li preocupa força més 

l’accés a l’habitatge que a la resta i, també, la violència masclista. 

Taula 4.3. Principals preocupacions segons l’edat 

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

Atur i precarietat 74,0 % 76,8 % 79,3 % 84,3 % 78,4 % 

Salut 37,5 % 54,5 % 52,5 % 41,6 % 51,6 % 

Educació 47,9 % 47,4 % 45,4 % 47,2 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 37,5 % 42,6 % 45,5 % 57,3 % 44,7 % 

Canvi climàtic 38,5 % 38,9 % 44,1 % 55,1 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 59,4 % 40,0 % 33,9 % 42,7 % 37,8 % 

Corrupció 32,3 % 31,1 % 31,9 % 23,6 % 31,2 % 

Insatisfacció política 35,4 % 31,3 % 29,1 % 24,7 % 30,0 % 

Situació de l’economia 29,2 % 22,8 % 26,4 % 14,6 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 11,5 % 16,6 % 25,6 % 31,5 % 22,2 % 

Violència masclista 27,1 % 22,6 % 18,7 % 19,1 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 12,5 % 21,3 % 15,4 % 5,6 % 16,6 % 

Immigració 14,6 % 18,4 % 15,0 % 12,4 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 15,6 % 14,1 % 15,3 % 22,5 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 10,4 % 3,9 % 5,4 % 6,7 % 5,3 % 
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A les persones afiliades nascudes fora d’Espanya els preocupa més l’accés a l’habitatge i 

menys l’educació i les relacions Catalunya-Espanya que al col·lectiu nascut a Espanya. En 

la resta dels temes les diferències són menors. 

Taula 4.4. Principals preocupacions segons el lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Atur i precarietat 77,9 % 81,7 % 78,4 % 

Salut 52,5 % 46,8 % 51,6 % 

Educació 47,7 % 38,3 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 44,2 % 48,1 % 44,7 % 

Canvi climàtic 42,8 % 42,1 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 36,5 % 45,5 % 37,8 % 

Corrupció 31,1 % 31,9 % 31,2 % 

Insatisfacció política 30,1 % 28,9 % 30,0 % 

Situació de l’economia 24,7 % 24,7 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 23,3 % 15,7 % 22,2 % 

Violència masclista 20,4 % 21,3 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 16,6 % 16,6 % 16,6 % 

Immigració 15,5 % 18,3 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 15,6 % 13,6 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 5,6 % 3,4 % 5,3 % 

 

A la taula 4.5 podem observar que a l’afiliació aturada li preocupa comparativament més 

l’atur i l’accés a l’habitatge i menys l’educació, el canvi climàtic i les relacions Catalunya-

Espanya que a la resta. Al col·lectiu de pensionistes li preocupa més l’increment de les 

desigualtats, la situació de l’economia i la inseguretat. Tot això tenint en compte que 

l’afiliació ocupada és el 81 % de la mostra i que és qui marca la mitjana sobre la que 

destaquem les diferències que acabem d’esmentar. 

Taula 4.5. Principals preocupacions segons la situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Atur i precarietat 76,7 % 90,7 % 81,0 % 78,4 % 

Salut 52,6 % 49,7 % 45,1 % 51,6 % 

Educació 47,7 % 33,1 % 47,2 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 44,3 % 42,4 % 51,4 % 44,7 % 

Canvi climàtic 43,1 % 29,8 % 52,8 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 36,2 % 46,4 % 43,7 % 37,8 % 

Corrupció 31,2 % 35,8 % 26,1 % 31,2 % 

Insatisfacció política 30,3 % 31,1 % 25,4 % 30,0 % 

Situació de l’economia 25,5 % 28,5 % 14,1 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 22,3 % 13,9 % 29,6 % 22,2 % 

Violència masclista 20,6 % 20,5 % 19,7 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 16,7 % 22,5 % 9,2 % 16,6 % 

Immigració 15,7 % 17,9 % 16,2 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 15,0 % 11,3 % 22,5 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 5,5 % 1,3 % 7,0 % 5,3 % 
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Les tendències que s’observen segons el nivell d’estudis són que, com menys nivell 

d’estudis es té, més preocupa l’atur i la precarietat, la salut, la inseguretat ciutadana i la 

insatisfacció amb la política, i menys el canvi climàtic. El col·lectiu amb estudis superiors 

està més preocupat per les relacions Catalunya-Espanya i el col·lectiu amb estudis 

elementals està més preocupat per la violència masclista. 

Taula 4.6. Principals preocupacions segons el nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Atur i precarietat 86,3 % 82,3 % 71,8 % 78,4 % 

Salut 54,1 % 52,0 % 50,6 % 51,6 % 

Educació 45,9 % 43,4 % 50,0 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 43,2 % 42,8 % 47,5 % 44,7 % 

Canvi climàtic 30,8 % 39,6 % 49,2 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 34,2 % 38,9 % 37,4 % 37,8 % 

Corrupció 29,5 % 36,0 % 25,5 % 31,2 % 

Insatisfacció política 40,4 % 32,2 % 24,8 % 30,0 % 

Situació de l’economia 22,6 % 24,2 % 25,8 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 20,5 % 19,1 % 26,5 % 22,2 % 

Violència masclista 23,3 % 20,2 % 20,3 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 22,6 % 19,7 % 11,4 % 16,6 % 

Immigració 18,5 % 14,5 % 17,1 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 11,6 % 12,2 % 20,2 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 1,4 % 5,0 % 6,5 % 5,3 % 

 
Taula 4.7. Principals preocupacions segons l’antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Atur i precarietat 78,7 % 78,2 % 78,4 % 

Salut 49,4 % 53,1 % 51,6 % 

Educació 44,7 % 47,3 % 46,3 % 

Increment de les desigualtats 42,7 % 46,1 % 44,7 % 

Canvi climàtic 40,8 % 43,9 % 42,7 % 

Accés a l’habitatge 41,7 % 35,3 % 37,8 % 

Corrupció 32,4 % 30,4 % 31,2 % 

Insatisfacció política 32,3 % 28,4 % 30,0 % 

Situació de l’economia 26,1 % 23,8 % 24,7 % 

Relacions Catalunya-Espanya 17,0 % 25,6 % 22,2 % 

Violència masclista 22,4 % 19,3 % 20,5 % 

Inseguretat ciutadana 18,4 % 15,4 % 16,6 % 

Immigració 18,1 % 14,5 % 15,9 % 

Insuficiència de les polítiques socials 12,9 % 16,9 % 15,4 % 

Infraestructures i transport 4,4 % 5,9 % 5,3 % 

 

Per antiguitat, les diferències que trobem són menors, ja que, en general, no passen de 4 

punts. Les úniques diferències que estan per sobre són que el col·lectiu amb més 

antiguitat està més preocupat per les relacions Catalunya-Espanya (8,6 punts de 

diferència) i que el de menys antiguitat està més preocupat per l’accés a l’habitatge (6,4 

punts de diferència). Les relacions Catalunya-Espanya ocupen el tretzè lloc en les 
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preocupacions del col·lectiu de menys antiguitat mentre que ocupen el vuitè lloc en el de 

més antiguitat. 

 

 

4.2. Igualtat de gènere 

Més de dos terços de l’afiliació creu que s’ha produït un avenç lent en la igualtat de 

gènere. Si, a aquest grup, hi sumem el col·lectiu que creu que s’han fet avenços 

significatius, tenim que un 87,8 % creu que hi ha hagut algun tipus d’avenç davant un 10,8 

% que creu que o no s’ha avançat o s’ha retrocedit. 

Taula 4.8. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere 

 
 Freqüències Percentatge Percentatge vàlid 

Avenços significatius 360 22,4 % 22,7 % 

Avenç lent 1.052 65,4 % 66,3 % 

No s’ha avançat 129 8 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 45 2,8 % 2,8 % 

Total 1.586 98,6 % 100 % 

NC 23 1,4 %  

 1.609 100,0 %  

 

Com es pot veure a la taula següent, les dones tenen una visió d’aquesta qüestió una 

mica menys optimista que els homes. Només un 14 % de les dones creuen que s’han fet 

avenços significatius, la meitat que els homes. A més, gairebé un 11 % de les dones creu 

que no s’ha avançat, per només un 6 % dels homes.  

Taula 4.9. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere per sexes 

 
 Home Dona Total 

Avenços significatius 28,8 % 14,7 % 22,7 % 

Avenç lent 62,2 % 71,7 % 66,3 % 

No s’ha avançat 6,0 % 10,9 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 2,9 % 2,8 % 2,8 % 

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

 

L’afiliació de més edat fa una valoració lleugerament més positiva i la més jove fa la més 

negativa, atès que un 5,3 % creu que s’ha retrocedit enfront del 3 % del grup de 31 a 45, 

que té la segona opinió més negativa. De fet, l’opinió que s’ha retrocedit augmenta com 

menys edat es té.  
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Taula 4.10. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere per edat 

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

Avenços significatius 22,1 % 21,1 % 23,5 % 24,1 % 22,7 % 

Avenç lent 64,2 % 66,7 % 66,2 % 67,8 % 66,3 % 

No s’ha avançat 8,4 % 9,3 % 7,7 % 5,7 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 5,3 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 2,8 % 

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

 

També és una mica menys positiva la valoració que en fa l’afiliació nascuda a l’estranger 

que la que ha nascut a Espanya, tot i que la diferència només és important en la resposta 

“S’ha retrocedit”. 

Taula 4.11. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere segons el lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Avenços significatius 22,0 % 26,6 % 22,7 % 

Avenç lent 67,4 % 60,3 % 66,3 % 

No s’ha avançat 8,2 % 7,9 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 2,4 % 5,2 % 2,8 % 

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

 

Per la seva banda, el col·lectiu de pensionistes fa una valoració una mica més positiva que 

la de l’afiliació ocupada i, sobretot, que la que és a l’atur, un 5,4 % de la qual creu que s’ha 

retrocedit.  

Taula 4.12. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere segons la situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Avenços significatius 22,5 % 20,8 % 26,2 % 22,7 % 

Avenç lent 66,4 % 67,1 % 65,2 % 66,3 % 

No s’ha avançat 8,6 % 6,7 % 5,7 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 2,5 % 5,4 % 2,8 % 2,8 % 

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

 

Com més estudis, més positiva és la valoració de l’evolució en la igualtat de gènere. Fins a 

un 7 % de l’afiliació amb estudis elementals creu que s’ha retrocedit i només un 16,1 % 

d’aquesta afiliació creu que s’han fet avenços significatius. El 26,6 % de l’afiliació amb 

estudis superiors opina que s’han fet avenços significatius en igualtat de gènere.   
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Taula 4.13. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere segons el nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Avenços significatius 16,1 % 20,7 % 26,6 % 22,7 % 

Avenç lent 69,9 % 67,0 % 64,6 % 66,3 % 

No s’ha avançat 7,0 % 9,6 % 6,5 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 7,0 % 2,6 % 2,2 % 2,8 % 

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

 

L’afiliació més antiga també té una visió d’aquesta qüestió una mica més positiva, tot i que 

la diferència no és gaire gran entre ambdós grups. En tot cas, el grup de més antiguitat 

creu que s’han fet avenços significatius en una proporció lleugerament superior a la del 

grup més nou, i la proporció de qui creu que s’ha retrocedit en la igualtat de gènere també 

és menor. 

Taula 4.14. Valoració de l’evolució social en la igualtat de gènere segons l’antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Avenços significatius 20,0 % 24,4 % 22,7 % 

Avenç lent 67,9 % 65,3 % 66,3 % 

No s’ha avançat 8,8 % 7,7 % 8,1 % 

S’ha retrocedit 3,2 % 2,6 % 2,8 % 

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

 

A la taula següent es mostra el grau d’acord o de desacord amb una sèrie de propostes 

d’accions positives per millorar la presència de les dones a la societat. Com es pot 

observar, hi ha un suport majoritari a la intervenció per tal de garantir la paritat i reduir la 

bretxa salarial en la negociació col·lectiva. En coherència amb això, es redueix l’acord 

quan es planteja la no intervenció, és a dir, com menys intervenció, menys acord. Tot i 

això, també podem observar que el suport a la reserva de llocs de treball per a la promoció 

de les dones no té un suport tan alt com les altres propostes d’intervenció social i sindical.  

Taula 4.15. Grau d’acord amb les següents afirmacions sobre accions positives per millorar la 
presència de les dones a la societat 

 
  Mitjana Moda  Desviació 

Cal prioritzar la lluita contra la bretxa salarial en la negociació col·lectiva. 4,49 4 0,866 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat política. 4,19 4 1,053 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat a les empreses. 4,19 4 1,059 

Cal una reserva de llocs de treball per a la promoció laboral de les dones. 3,69 4 1,18 

N’hi ha prou amb garantir la igualtat d’oportunitats. 3,32 3 1,376 

No calen intervencions, l’evolució de la societat portarà la igualtat entre dones i homes. 1,90 2 1,15 

Ítems 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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Si ens fixem en les respostes que donen homes i dones, veiem que la posició de les 

dones és més favorable a prendre mesures correctores de la situació. Com podem veure, 

la mitjana d’acord de les dones és més alta que la dels homes en aquest tipus de 

propostes, inclosa la reserva de llocs de treball, i és més baixa en les propostes de no 

intervenció.  

Taula 4.16. Grau d’acord amb les següents afirmacions sobre accions positives per millorar la 
presència de les dones a la societat segons el sexe 

 
 Homes Dones Total 

Cal prioritzar la lluita contra la bretxa salarial en la negociació col·lectiva. 4,40 4,61 4,49 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat política. 3,98 4,47 4,19 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat a les empreses. 3,43 4,51 4,19 

Cal una reserva de llocs de treball per a la promoció laboral de les dones. 3,50 4,04 3,69 

N’hi ha prou amb garantir la igualtat d’oportunitats. 3,32 3,08 3,32 

No calen intervencions, l’evolució de la societat portarà la igualtat entre dones i homes. 2,08 1,66 1,90 

Ítems 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 

 

Per edats, no s’observen diferències importants, però sí que veiem que el col·lectiu més 

jove està lleugerament menys d’acord amb les mesures correctores. 

Taula 4.17. Grau d’acord amb les següents afirmacions sobre accions positives per millorar la 
presència de les dones a la societat segons l’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 45 

anys 
De 46 a 64 

anys 
65 i més 

anys 
Total 

Cal prioritzar la lluita contra la bretxa salarial en la negociació col·lectiva. 4,22 4,43 4,54 4,53 4,49 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat política. 4,00 4,23 4,18 4,24 4,19 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat a les empreses. 3,94 4,23 4,18 4,29 4,19 

Cal una reserva de llocs de treball per a la promoció laboral de les dones. 3,26 3,71 3,71 3,89 3,69 

N’hi ha prou amb garantir la igualtat d’oportunitats. 3,29 3,21 3,41 3,08 3,32 

No calen intervencions, l’evolució de la societat portarà la igualtat entre dones i homes. 1,83 1,85 1,94 1,76 1,90 

Ítems 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 diferències destacables segons el nivell d’estudis, excepte el fet que hi ha 

una diferència de 6 dècimes entre l’afiliació que té estudis elementals i la que té estudis 

superiors en les propostes de no intervenció, en les quals el col·lectiu de més estudis 

mostra menys acord. A més, en aquestes propostes s’observa una tendència, que inclou 

l’afiliació amb estudis mitjans, segons la qual com més estudis, menys suport a les 

propostes de no-intervenció.  
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Taula 4.88. Grau d’acord amb les següents afirmacions sobre accions positives per millorar la 
presència de les dones a la societat segons el nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Cal prioritzar la lluita contra la bretxa salarial en la negociació col·lectiva. 4,43 4,46 4,53 4,49 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat política. 4,24 4,23 4,14 4,19 

Cal garantir la presència paritària de dones en llocs de responsabilitat a les 
empreses. 

4,25 4,23 4,15 4,19 

Cal una reserva de llocs de treball per a la promoció laboral de les dones. 3,88 3,74 3,6 3,69 

N’hi ha prou amb garantir la igualtat d’oportunitats. 3,61 3,47 3,08 3,32 

No calen intervencions, l’evolució de la societat portarà la igualtat entre dones i 
homes. 

2,31 1,95 1,74 1,90 

Ítems 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 diferències a destacar segons el lloc de naixement de l’afiliació ni per 

situació laboral respecte de les propostes d’accions positives per millorar la presència de 

les dones a la societat  

 

4.3. Els treballs de cures 

Hi ha un alt grau d’acord amb les propostes sobre l’economia de les cures, especialment 

quant a l’obligació de l’Administració de proveir els serveis i a la necessitat de 

reconeixement de les cures. En tots dos casos, a més, hi ha una alta unanimitat, tal com 

demostra la dada de desviació estàndard, clarament per sota d’1. L’acord és més baix pel 

que fa a la idea que les cures són responsabilitat de la família i l’Administració hi ha de 

donar suport, atès que la valoració mitjana està entre 4 i 3, és a dir entre “Més aviat 

d’acord” i “Ni d’acord ni en desacord”. També cal tenir en compte que el fet que la 

desviació se situï clarament per sobre d’1 indica que hi ha més diversitat d’opinions 

respecte d’aquesta frase. 

Taula 4.19. Grau d’acord sobre qüestions de l’economia de les cures 
 

  Mitjana Moda  Desviació 

L’Administració pública ha de proveir els serveis de cures dins del sistema de protecció social, 
tot garantint un treball digne a les persones professionals que se’n fan càrrec. 

4,54 5 0,734 

Les cures han de ser reconegudes i valorades com a treballs essencials per a la societat, tant 
les realitzades en l’àmbit personal com les que van a càrrec de persones professionals. 

4,41 5 0,822 

El baix reconeixement social dels treballs de cures es deu al fet que recauen sobretot en les 
dones i, en els treballs per compte d’altri, majoritàriament, de dones migrants. 

4,09 5 1,073 

Les cures han de ser responsabilitat de la família, i l’Administració pública les ha de reconèixer 
i donar-hi suport econòmic. 

3,59 4 1,204 

Ítems 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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Les respostes per sexes no mostren diferències destacables si mirem frase per frase, però 

trobem una constant: les dones valoren més totes les propostes excepte la proposta que 

les cures són responsabilitat de la família. També pot tenir un cert interès que la proposta 

en què hi ha més diferència (4 dècimes) és la que demana el reconeixement i la valoració 

del treball de cures. 

Taula 4.20. Grau mitjà d’acord sobre qüestions de l’economia de les cures segons el sexe 
 
 Homes  Dones Total 

L’Administració pública ha de proveir els serveis de cures dins del sistema de protecció social, tot garantint un 
treball digne a les persones professionals que se’n fan càrrec. 

4,46 4,65 4,54 

Les cures han de ser reconegudes i valorades com a treballs essencials per a la societat, tant les realitzades en 
l’àmbit personal com les que van a càrrec de persones professionals. 

4,34 4,49 4,41 

El baix reconeixement social dels treballs de cures es deu al fet que recauen sobretot en les dones i, en els 
treballs per compte d’altri, majoritàriament, de dones migrants. 

3,94 4,27 4,09 

Les cures han de ser responsabilitat de la família, i l’Administració pública les ha de reconèixer i donar-hi suport 
econòmic. 

3,55 3,64 3,59 

Ítems 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 

 

Com més edat es té, més d’acord s’està, encara que la diferència sigui petita, amb el fet 

que l’Administració ha de proveir els serveis, que cal reconèixer i valorar les cures, i que el 

baix reconeixement actual es deu al fet que són tasques que recauen en les dones. 

Aquesta tendència no s’observa en la proposta que diu que les cures són responsabilitat 

de la família. 

Taula 4.21. Grau mitjà d’acord sobre qüestions de l’economia de les cures segons l’edat 
 

 Fins a 30 
anys 

De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

L’Administració pública ha de proveir els serveis de cures dins del sistema de protecció 
social, tot garantint un treball digne a les persones professionals que se’n fan càrrec. 

4,46 4,48 4,57 4,71 4,54 

Les cures han de ser reconegudes i valorades com a treballs essencials per a la 
societat, tant les realitzades en l’àmbit personal com les que van a càrrec de persones 
professionals. 

4,24 4,33 4,45 4,62 4,41 

El baix reconeixement social dels treballs de cures es deu al fet que recauen sobretot 
en les dones i, en els treballs per compte d’altri, majoritàriament, de dones migrants. 

3,89 4,03 4,11 4,36 4,09 

Les cures han de ser responsabilitat de la família, i l’Administració pública les ha de 
reconèixer i donar-hi suport econòmic. 

3,61 3,68 3,56 3,35 3,59 

Ítems 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 

 

Per lloc de naixement, l’única diferència a tenir en compte la trobem en la idea que les 

cures són responsabilitat de la família. En aquest sentit, l’afiliació nascuda a l’estranger 

està més d’acord amb la proposta, de manera que s’apropa molt a 4, és a dir, al “Més 

aviat d’acord”. 
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Taula 4.22. Grau mitjà d’acord sobre qüestions de l’economia de les cures segons el lloc de 
naixement 
 
 Espanya Món Total 

L’Administració pública ha de proveir els serveis de cures dins del sistema de protecció social, tot 
garantint un treball digne a les persones professionals que se’n fan càrrec. 

4,54 4,55 4,54 

Les cures han de ser reconegudes i valorades com a treballs essencials per a la societat, tant les 
realitzades en l’àmbit personal com les que van a càrrec de persones professionals. 

4,41 4,41 4,41 

El baix reconeixement social dels treballs de cures es deu al fet que recauen sobretot en les dones i, 
en els treballs per compte d’altri, majoritàriament, de dones migrants. 

4,10 4,01 4,09 

Les cures han de ser responsabilitat de la família, i l’Administració pública les ha de reconèixer i 
donar-hi suport econòmic. 

3,54 3,87 3,59 

Ítems 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 

 

Per estudis, es pot destacar que, com més estudis, menys d’acord s’està amb el fet que 

les cures són responsabilitat de la família. Entre l’afiliació amb estudis elementals i 

l’afiliació amb estudis superiors hi ha una diferència de 4 dècimes. També s’observa un 

tendència en sentit contrari en la proposta que les cures es reconeguin i es valorin, i que el 

baix reconeixement actual es deu al fet que són tasques que recauen en les dones. En 

aquests casos, observem que, com més estudis, més acord amb aquest punt de vista, 

però amb diferències menors que la que fa referència a la responsabilitat.  

Taula 4.23. Grau mitjà d’acord sobre qüestions de l’economia de les cures segons el nivell d’estudis 
 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

L’Administració pública ha de proveir els serveis de cures dins del sistema de protecció 
social, tot garantint un treball digne a les persones professionals que se’n fan càrrec. 

4,53 4,51 4,59 4,54 

Les cures han de ser reconegudes i valorades com a treballs essencials per a la societat, 
tant les realitzades en l’àmbit personal com les que van a càrrec de persones professionals. 

4,35 4,37 4,47 4,41 

El baix reconeixement social dels treballs de cures es deu al fet que recauen sobretot en les 
dones i, en els treballs per compte d’altri, majoritàriament, de dones migrants. 

3,86 4,02 4,22 4,09 

Les cures han de ser responsabilitat de la família, i l’Administració pública les ha de 
reconèixer i donar-hi suport econòmic. 

3,78 3,69 3,42 3,59 

Ítems 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 

 

 

4.4. Treball i condicions laborals 

 

Qualitat de l’ocupació 

Les propostes per millorar la qualitat de l’ocupació recullen un acord alt en general. La que 

més acord suscita és la d’endurir la persecució del frau en la contractació i penalitzar els 

contractes precaris. L’acord mitjà amb aquesta proposta s’acosta molt a 5, és a dir, al 

màxim acord, i, a més, presenta una desviació de la mitjana especialment baixa, la qual 

cosa mostra una alta unanimitat. La que menys acord recull és la que proposa formar-se 
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fora de l’horari de treball, que se situa més a prop de 3 (“Ni d’acord ni en desacord”) que 

de 4, i que, a més, presenta una desviació alta que suggereix una disparitat d’opinió en 

aquest tema.  

Taula 4.24. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora de la qualitat de l’ocupació 
 
 Mitjana Moda Desv. típ. 

Cal endurir la persecució del frau en la contractació i penalitzar, via cotitzacions, l’ús de 
contractes precaris. 

4,77 5 0,588 

Cal establir mecanismes de participació dels representants dels treballadors i treballadores en 
les decisions estratègiques de les empreses. 

4,46 5 0,781 

Cal afavorir els contractes indefinits mitjançant bonificacions de les cotitzacions. 4,29 5 0,921 

Cal potenciar els ERTO com a instruments per evitar la destrucció de llocs de treball. 3,89 4 1,001 

Cal potenciar el teletreball. 3,70 4 1,087 

Cal formar-se també fora de l’horari de treball per preparar-se per als canvis en el món del 
treball. 

3,26 4 1,264 

Ítems 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 

 

Com mostra la taula següent, com més edat, més d’acord s’està amb el fet que cal 

potenciar els ERTO. També cal destacar que l’afiliació més jove està menys d’acord que la 

mitjana amb la potenciació del teletreball, i és el col·lectiu que mostra menys acord amb 

aquesta proposta. 

Taula 4.25. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora de la qualitat de l’ocupació per edats 
 

 Fins a 30 
anys 

De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Cal endurir la persecució del frau en la contractació i penalitzar, via cotitzacions, 
l’ús de contractes precaris. 

4,83 4,75 4,77 4,79 4,77 

Cal establir mecanismes de participació dels representants dels treballadors i 
treballadores en les decisions estratègiques de les empreses. 

4,41 4,37 4,50 4,65 4,46 

Cal afavorir els contractes indefinits mitjançant bonificacions de les cotitzacions. 4,22 4,35 4,31 3,85 4,29 

Cal potenciar els ERTO com a instruments per evitar la destrucció de llocs de 
treball. 

3,56 3,66 4,01 4,25 3,89 

Cal potenciar el teletreball. 3,31 3,77 3,72 3,59 3,70 

Cal formar-se també fora de l’horari de treball per preparar-se per als canvis en el 
món del treball. 

3,09 3,20 3,32 3,25 3,26 

Ítems 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 

 

Segons el lloc de naixement, només podem destacar que l’afiliació nascuda fora 

d’Espanya està una mica més d’acord amb el fet que cal formar-se també fora de l’horari 

de treball.  
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Taula 4.26. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora de la qualitat de l’ocupació segons el 
lloc de naixement 
 
 Espanya Món Total 

Cal endurir la persecució del frau en la contractació i penalitzar, via cotitzacions, l’ús de contractes 
precaris. 

4,78 4,74 4,77 

Cal establir mecanismes de participació dels representants dels treballadors i treballadores en les 
decisions estratègiques de les empreses. 

4,46 4,47 4,46 

Cal afavorir els contractes indefinits mitjançant bonificacions de les cotitzacions. 4,28 4,33 4,29 

Cal potenciar els ERTO com a instruments per evitar la destrucció de llocs de treball. 3,86 4,06 3,89 

Cal potenciar el teletreball. 3,70 3,73 3,70 

Cal formar-se també fora de l’horari de treball per preparar-se per als canvis en el món del treball. 3,22 3,52 3,26 

Ítems 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 diferències per sexes, situació laboral, nivell d’estudis o antiguitat en 

l’afiliació en les propostes per a la millora de la qualitat de l’ocupació. 

 

Millora dels salaris 

La proposta per a la millora dels salaris que suscita més acord és la d’incrementar-los 

segons ho faci l’índex de preus de consum (IPC), tot i que la proposta de deixar-ho a les 

mans de la negociació col·lectiva rep un suport mitjà molt semblant. Això sí, la resposta 

més freqüent en el cas de la primera és “Molt d’acord” (5), mentre que en el cas de la 

segona és “Més aviat d’acord” (4). Lligar l’evolució dels salaris a la productivitat rep un 

suport més baix, amb una mitjana d’acord més propera a 3 (“Ni d’acord ni en desacord”) 

que a 4. 

Taula 4.27. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora dels salaris 
 

 Mitjana Moda Desv. típ. 

Els salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. 4,05 5 1,060 

L’evolució dels salaris s’ha de deixar a les mans de la negociació col·lectiva. 3,81 4 1,052 

L’evolució dels salaris ha d’anar lligada a la productivitat de l’empresa. 3,34 4 1,247 

Ítems 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 

 

Dintre d’un grau d’acord semblant, sí que podem dir que els homes donen una mica més 

de suport al paper de la negociació col·lectiva que les dones (4 dècimes de diferència). 
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Taula 4.28. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora dels salaris segons el sexe 
 

 Homes  Dones Total 

Els salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. 4,10 4,00 4,05 

L’evolució dels salaris s’ha de deixar a les mans de la negociació col·lectiva. 3,96 3,61 3,81 

L’evolució dels salaris ha d’anar lligada a la productivitat de l’empresa. 3,37 3,29 3,34 

Ítems 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 

 

L’afiliació de més edat està més d’acord amb l’augment de salaris segons l’IPC i amb el fet 

deixar-lo a les mans de la negociació col·lectiva, i menys d’acord amb la idea de lligar-lo a 

la productivitat. D’altra banda, es veu una tendència a incrementar-se l’acord amb aquesta 

proposta com més edat es té.  

Taula 4.29. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora dels salaris segons l’edat 
 

 Fins a 30 
anys 

De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Els salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. 4,19 4,03 4,04 4,25 4,05 

L’evolució dels salaris s’ha de deixar a les mans de la 
negociació col·lectiva. 

3,56 3,6 3,93 4,17 3,81 

L’evolució dels salaris ha d’anar lligada a la productivitat 
de l’empresa. 

3,54 3,33 3,34 3,08 3,34 

Ítems 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 

 

Segons la situació laboral de l’afiliació, la diferència que destaca és la que hi ha en la 

proposta de deixar l’evolució dels salaris a les mans de la negociació col·lectiva entre 

afiliació aturada i afiliació pensionista. La primera és la que menys acord mostra amb 

aquesta proposta i ho fa en 5 dècimes menys del que ho fa l’afiliació pensionista. 

Taula 4.30. Grau mitjà d’acord sobre propostes per a la millora dels salaris segons la situació laboral 
 

 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Els salaris han d’augmentar segons ho faci l’IPC. 4,01 4,23 4,28 4,05 

L’evolució dels salaris s’ha de deixar a les mans de la 
negociació col·lectiva. 

3,80 3,63 4,12 3,81 

L’evolució dels salaris ha d’anar lligada a la productivitat 
de l’empresa. 

3,34 3,47 3,13 3,34 

Ítems 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 diferències per lloc de naixement, nivell d’estudis o antiguitat en l’afiliació 

en les propostes per a la millora dels salaris.    
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Reducció de l’atur 

L’afiliació mostra un alt acord amb totes les propostes per reduir l’atur. La que rep més 

suports és la millora del funcionament del sistema públic d’ocupació i la que en rep menys 

és la de reduir la jornada laboral, que és l’única que presenta un acord mitjà per sota de 4 

tot i que només per 3 dècimes. 

Taula 4.31. Grau mitjà d’acord sobre propostes per reduir l’atur 
 

 Mitjana Moda Desviació 

Millorar el funcionament del sistema públic d’ocupació. 4,63 5 0,620 

Formar les persones aturades en ocupacions en les quals puguin trobar 
feina. 

4,48 5 0,644 

Garantir l’atenció personalitzada per a l’orientació laboral. 4,39 5 0,696 

Incentivar, amb avantatges econòmics, la creació de llocs de treball a 
les empreses. 

4,14 5 0,943 

Establir programes d’inserció específics per a col·lectius determinats. 4,10 4 0,864 

Reduir la jornada laboral per tal de repartir el treball. 3,74 5 1,14 

Ítems 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 

 

Les respostes d’homes i dones són molt similars. Només trobem una diferència 

lleugerament destacable en la proposta de reducció de la jornada, en què els homes 

mostren una mica més d’acord que les dones. 

Taula 4.32. Grau mitjà d’acord sobre propostes per reduir l’atur per sexes 
 

 Homes  Dones Total 

Millorar el funcionament del sistema públic d’ocupació. 4,61 4,65 4,63 

Formar les persones aturades en ocupacions en les quals puguin trobar feina. 4,44 4,52 4,48 

Garantir l’atenció personalitzada per a l’orientació laboral. 4,36 4,43 4,39 

Incentivar, amb avantatges econòmics, la creació de llocs de treball a les 
empreses. 

4,10 4,18 4,14 

Establir programes d’inserció específics per a col·lectius determinats. 4,09 4,12 4,10 

Reduir la jornada laboral per tal de repartir el treball. 3,87 3,57 3,74 

Ítems 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 tendència en l’opinió segons l’edat; en tot cas, podem destacar que els 

joves estan una mica menys d’acord en totes les propostes excepte en la d’incentivar 

econòmicament les empreses, on és l’afiliació de més edat la que té l’opinió menys 

favorable.  
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Taula 4.33. Grau mitjà d’acord sobre propostes per reduir l’atur segons l’edat 
 

 Fins a 30 
anys 

De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Millorar el funcionament del sistema públic d’ocupació. 4,44 4,61 4,66 4,62 4,63 

Formar les persones aturades en ocupacions en les quals 
puguin trobar feina. 

4,27 4,39 4,54 4,61 4,48 

Garantir l’atenció personalitzada per a l’orientació laboral. 4,16 4,33 4,44 4,48 4,39 

Incentivar, amb avantatges econòmics, la creació de llocs de 
treball a les empreses. 

3,99 4,16 4,17 3,73 4,14 

Establir programes d’inserció específics per a col·lectius 
determinats. 

3,77 4,00 4,17 4,34 4,10 

Reduir la jornada laboral per tal de repartir el treball. 3,67 3,66 3,77 4,03 3,74 

Ítems 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 

 

Per situació laboral, només es pot destacar que l’afiliació pensionista està lleugerament 

menys d’acord que la mitjana amb la incentivació de les empreses i una mica més d’acord 

amb els programes per a col·lectius específics i la reducció de la jornada. 

Taula 4.34. Grau mitjà d’acord sobre propostes per reduir l’atur segons la situació laboral 
 

 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Millorar el funcionament del sistema públic d’ocupació. 4,61 4,72 4,69 4,63 

Formar les persones aturades en ocupacions en les quals 
puguin trobar feina. 

4,46 4,48 4,61 4,48 

Garantir l’atenció personalitzada per a l’orientació laboral. 4,37 4,49 4,49 4,39 

Incentivar, amb avantatges econòmics, la creació de llocs 
de treball a les empreses. 

4,15 4,27 3,83 4,14 

Establir programes d’inserció específics per a col·lectius 
determinats. 

4,09 3,97 4,36 4,10 

Reduir la jornada laboral per tal de repartir el treball. 3,73 3,54 4,05 3,74 

Ítems 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 diferències per lloc de naixement, nivell d’estudis o antiguitat en l’afiliació 

en les propostes per reduir l’atur.  

 

4.5. Habitatge i prestacions socials 

 

Polítiques d’habitatge  

Es van fer 5 afirmacions per analitzar les polítiques d’habitatge des de la perspectiva de 

l’afiliació. Es va preguntar sobre el grau de prioritat utilitzant una escala de l’1 al 5, on 1 
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corresponia a gens prioritari; 2, a poc prioritari; 3, a ni poc ni molt prioritari; 4, a força 

prioritari, i 5, a molt prioritari. 

L’augment del parc social d’habitatge de lloguer va rebre el major grau de prioritat, amb 

una mitjana de 4,53. Destaca que cada proposta va rebre de mitjana un suport de més de 

4 (“Força prioritària”) dins de l’escala, a excepció de la penalització fiscal per pisos buits, 

que va rebre una prioritat de 3,81. No obstant això, la resposta més freqüent (moda) per a 

cadascuna de les declaracions va ser “Molt prioritària” (5). 

Taula 4.35. Grau de prioritat sobre la política d’habitatge 

 
 Mitjana Moda Desviació 

Augmentar el parc d’habitatge social de lloguer. 4,53 5 0,72 

Limitar, per llei, els preus del lloguer. 4,30 5 1,01 

Crear ajuts per comprar l’habitatge excepte per a les rendes 
altes. 

4,25 5 0,97 

Donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, 
pensionistes i joves. 

4,23 5 0,96 

Penalitzar fiscalment els pisos buits. 3,81 5 1,22 

Ítems de resposta: <1> Gens prioritària / <2> Poc prioritària / <3> Ni poc ni molt prioritària / <4> Força prioritària / <5> Molt prioritària 

 

Veient el comportament de les respostes per grups d’edat, és evident que, com més edat, 

més tendència hi ha a incrementar el grau de prioritat sobre l’augment del parc social 

d’habitatge de lloguer. A més, per a la proposta de creació d’ajuts per comprar l’habitatge 

excepte per a les rendes altes, hi ha diferències de més de 5 dècimes entre cadascun dels 

grups respecte de les persones de 65 i més anys, també d’aquest últim grup respecte de 

la mitjana global. D’altra banda, hi ha una diferència de 3 dècimes entre el grau de prioritat 

que proporcionen els més joves i els de 46 a 64 anys sobre l’augment del parc social 

d’habitatge de lloguer. Aquests últims són els que ho veuen més prioritari. Una altra 

diferència entre grups es presenta en la proposta de sanció fiscal als pisos buits, on es 

veu una diferència de 3 dècimes entre les persones de 46 a 64 anys i les de 65 i més 

anys. Aquest últim grup és el que considera el major grau de prioritat per a aquesta 

proposta. També cal destacar que l’afiliació més jove està més d’acord amb el fet de 

limitar per llei els preus del lloguer. 

Taula 4.36. Grau de prioritat mitjà sobre la política d’habitatge per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més  
anys 

Total 

Augmentar el parc d’habitatge social de lloguer. 4,41 4,49 4,56 4,70 4,53 

Limitar, per llei, els preus del lloguer. 4,56 4,31 4,26 4,38 4,30 

Crear ajuts per comprar l’habitatge excepte per a les rendes altes. 4,37 4,25 4,29 3,77 4,25 

Donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, pensionistes i joves. 4,45 4,17 4,24 4,30 4,23 

Penalitzar fiscalment els pisos buits. 4,00 3,84 3,75 4,06 3,81 

Ítems de resposta: <1> Gens prioritària / <2> Poc prioritària / <3> Ni poc ni molt prioritària / <4> Força prioritària / <5> Molt prioritària 
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Per lloc de naixement, s’observa una diferència de 4 dècimes sobre la penalització fiscal 

als pisos buits. Els nascuts fora d’Espanya són els que més donen suport a aquesta 

proposta.  

Taula 4.37. Grau de prioritat mitjà sobre la política d’habitatge per lloc naixement 

 
 Espanya Món Total 

Augmentar el parc d’habitatge social de lloguer. 4,53 4,54 4,53 

Limitar, per llei, els preus del lloguer. 4,27 4,47 4,30 

Crear ajuts per comprar l’habitatge excepte per a les rendes altes. 4,22 4,46 4,25 

Donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, pensionistes i joves. 4,20 4,38 4,23 

Penalitzar fiscalment els pisos buits. 3,75 4,12 3,81 

Ítems de resposta: <1> Gens prioritària / <2> Poc prioritària / <3> Ni poc ni molt prioritària / <4> Força prioritària / <5> Molt prioritària 

 

Segons la situació laboral, s’observa una diferència de 3 dècimes entre el grau de prioritat 

donat pel grup d’aturats i aturades i el grup de pensionistes per a la creació d’ajuts per 

comprar l’habitatge excepte per a les rendes altes. Les persones aturades són les que 

atorguen més prioritat a aquesta proposta. 

Taula 4.38. Grau de prioritat mitjà sobre la política d’habitatge per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Augmentar el parc d’habitatge social de lloguer. 4,52 4,49 4,71 4,53 

Limitar, per llei, els preus del lloguer. 4,27 4,41 4,44 4,30 

Crear ajuts per comprar l’habitatge excepte per a les 
rendes altes. 

4,27 4,32 4,00 4,25 

Donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, 
pensionistes i joves. 

4,20 4,43 4,26 4,23 

Penalitzar fiscalment els pisos buits. 3,76 4,03 3,99 3,81 

Ítems de resposta: <1> Gens prioritària / <2> Poc prioritària / <3> Ni poc ni molt prioritària / <4> Força prioritària / <5> Molt prioritària 

 

Per a la limitació per llei dels preus del lloguer, la creació d’ajuts per comprar l’habitatge 

excepte per a les rendes altes i donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, 

pensionistes i joves, s’evidencia una tendència a la disminució del grau de prioritat a 

mesura que augmenta el nivell d’estudis. Addicionalment, per a la creació d’ajuts per 

comprar l’habitatge, trobem una diferència de 4 dècimes entre les mitjanes dels grups 

d’estudis elementals i mitjans respecte de la del grup d’estudis superiors. Aquest últim és 

el que hi atorga menys grau de prioritat. 
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Taula 4.39. Grau de prioritat mitjà sobre la política d’habitatge per nivell d’estudis 

 
 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

Augmentar el parc d’habitatge social de lloguer. 4,51 4,56 4,51 4,53 

Limitar, per llei, els preus del lloguer. 4,46 4,35 4,20 4,30 

Crear ajuts per comprar l’habitatge excepte per a les 
rendes altes. 

4,44 4,41 4,02 4,25 

Donar ajuts per pagar el lloguer a les rendes baixes, 
pensionistes i joves. 

4,37 4,29 4,12 4,23 

Penalitzar fiscalment els pisos buits. 3,82 3,82 3,79 3,81 

Ítems de resposta: <1> Gens prioritària / <2> Poc prioritària / <3> Ni poc ni molt prioritària / <4> Força prioritària / <5> Molt prioritària 

 

No s’observen diferències per sexes o antiguitat en l’afiliació en les propostes sobre la 

política d’habitatge.  

 

Prestacions socials  

Es va preguntar a l’afiliació sobre el grau d’acord amb relació a tres propostes en matèria 

de prestacions socials a persones o col·lectius amb necessitats. En analitzar els resultats 

s’observa que la resposta més freqüent (moda) per a cadascuna de les alternatives va ser 

“Molt d’acord” (5), però la mitjana d’acord per a la proposta de garantir prou recursos 

perquè arribin a totes les persones que hi tinguin dret es va situar en 3,82, mentre que per 

a les propostes restants les mitjanes es van situar per sobre de 4. Cal ressaltar que la 

proposta que suposa que l’Estat ha de garantir que tota la població sense recursos tingui 

el mínim per viure amb dignitat va ser la que va obtenir el major grau d’acord, amb una 

mitjana de 4,53. 

Taula 4.40. Grau d’acord sobre propostes amb relació a prestacions socials a persones o col·lectius 
amb necessitats 

 
 Mitjana Moda Desviació 

L’Estat ha de garantir que tota la població sense recursos 
tingui el mínim per viure amb dignitat. 

4,53 5 0,81 

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

4,29 5 0,95 

Cal garantir prou recursos perquè arribin a totes les 
persones que hi tenen dret. 

3,82 5 1,21 

Ítems 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 

 

Per grups d’edat, s’observa una tendència a l’augment del grau d’acord com més edat es 

té per a la proposta que l’Estat ha de garantir que tota la població sense recursos tingui el 

mínim per viure amb dignitat. Així mateix, es ressalta que, pel que fa a la proposta d’evitar 

que hi hagi persones que s’instal·lin de manera permanent en la recepció d’ajudes, hi ha 
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una diferència de 3 dècimes en el grau d’acord entre els grups d’edat de 31 a 45 anys i de 

46 a 64 anys pel que fa al grup de 65 i més anys. Aquest últim grup és el que presenta el 

menor grau d’acord, a més d’una diferència de 3 dècimes respecte de la mitjana general. 

Taula 4.41. Grau d’acord mitjà sobre propostes amb relació a prestacions socials a persones o 
col·lectius amb necessitats per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

L’Estat ha de garantir que tota la població sense 
recursos tingui el mínim per viure amb dignitat. 

4,44 4,49 4,55 4,69 4,53 

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

4,18 4,28 4,34 3,95 4,29 

Cal garantir prou recursos perquè arribin a totes les 
persones que hi tenen dret. 

3,68 3,74 3,87 3,86 3,82 

Ítems 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 

 

Segons la situació laboral es pot observar una diferència de 3 dècimes en el grau d’acord 

assignat entre els grups d’aturats i aturades i de pensionistes, en què els segons 

presenten el menor grau d’acord amb la proposta d’evitar que hi hagi persones que 

s’instal·lin de manera permanent en la recepció d’ajudes. És un comportament semblant al 

presentat pel grup de més edat, tal com hem vist més amunt. 

Taula 4.42. Grau d’acord mitjà sobre propostes amb relació a prestacions socials a persones o 
col·lectius amb necessitats per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

L’Estat ha de garantir que tota la població sense recursos 
tingui el mínim per viure amb dignitat. 

4,51 4,56 4,66 4,53 

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

4,31 4,39 4,04 4,29 

Cal garantir prou recursos perquè arribin a totes les 
persones que hi tenen dret. 

3,82 3,80 3,86 3,82 

Ítems 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 observar el comportament del grau d’acord per nivell d’estudis s’evidencia que per a la 

proposta de garantir prou recursos perquè arribin a totes les persones que hi tenen dret, hi 

ha una tendència a la disminució en el grau d’acord a mesura que augmenta el nivell 

d’estudis. Addicionalment, es presenta una diferència de 4 dècimes entre les mitjanes per 

al grup d’estudis elementals i el d’estudis superiors, així com una diferència de 3 dècimes 

entre les persones amb estudis superiors i aquelles amb estudis mitjans. 
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Taula 4.43. Grau d’acord mitjà sobre propostes amb relació a prestacions socials a persones o 
col·lectius amb necessitats per nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

L’Estat ha de garantir que tota la població sense 
recursos tingui el mínim per viure amb dignitat. 

4,60 4,53 4,52 4,53 

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

4,30 4,39 4,17 4,29 

Cal garantir prou recursos perquè arribin a totes les 
persones que hi tenen dret. 

4,08 3,93 3,62 3,82 

Ítems 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 diferències per sexes, lloc de naixement o antiguitat en l’afiliació en les 

propostes sobre prestacions socials.  

 

4.6. Sobre fiscalitat  

Pel que fa al grau d’acord amb les propostes de modificació del règim fiscal, s’observa que 

augmentar l’IRPF a les rendes altes és la proposta que presenta més grau d’acord (4,40), 

seguida de la d’augmentar la tributació a les grans herències i fortunes (4,35), i, en tercer 

lloc, reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes (4,31). Per contra, la proposta 

que mostra el menor grau d’acord és la d’augmentar la tributació sobre els productes de 

consum amb una mitjana situada en 2 (més aviat en desacord). 

Les propostes restants van obtenir una mitjana entre “Ni d’acord ni en desacord” (3) i “Més 

aviat d’acord” (4), però crida l’atenció que la resposta més freqüent (moda) per a aquestes 

propostes sigui “Molt d’acord” (5), exceptuant la mesura d’augmentar la tributació dels 

productes i serveis de més impacte ambiental. Aquest comportament és resultat d’una 

polarització dels graus d’acord que es reflecteix en les desviacions estàndard per a 

cadascuna de les opcions. 

Taula 4.44. Grau d’acord sobre propostes de modificació del règim fiscal 

 
 Mitjana Moda Desviació 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,40 5 0,92 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,35 5 1,00 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,31 5 0,93 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,92 5 0,95 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més impacte ambiental. 3,88 4 1,12 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,58 5 1,20 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. 3,56 5 1,36 

Reduir els impostos en general. 3,18 5 1,40 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,12 2 1,06 
Ítems 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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Observant les respostes per sexes que mostra la taula 4.45, només podem destacar que 

les dones evidencien una mica més d’acord amb la proposta de reduir els impostos en 

general: es presenta una diferència de 4 dècimes entre les mitjanes d’acord dels grups, i 

les dones són les que mostren el major grau d’acord. En la resta de propostes les 

diferències són de poques centèsimes. 

Taula 4.45. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per sexes 

 
 Home Dona Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,42 4,37 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,38 4,31 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,25 4,38 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 4,02 3,78 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més impacte ambiental. 3,89 3,86 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,67 3,46 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. 3,58 3,53 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,02 3,39 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,13 2,11 2,12 

Ítems 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 

 

Per grups d’edat, s’observen algunes diferències respecte de la mitjana general. Quan es 

parla d’augmentar la pressió fiscal fins a assolir la mitjana de la UE, el grup de persones 

més joves i el de les més grans presenten un grau d’acord lleugerament per sobre de la 

mitjana. Addicionalment, el grup d’edat de 65 i més anys s’ubica molt per sota del grau 

d’acord general en la proposta de reduir els impostos en general i una mica per sota quan 

es proposa reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. Així mateix, 

aquest grup se situa lleugerament per sobre del grau d’acord general quan es parla 

d’harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 

Taula 4.46. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per grups d’edat 
 

 Fins a 30 
anys 

De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,33 4,32 4,43 4,63 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,34 4,22 4,40 4,59 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,19 4,26 4,37 4,05 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,71 3,88 3,93 4,24 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més 
impacte ambiental. 

3,82 3,84 3,90 4,02 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,96 3,60 3,48 4,09 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans 
empreses. 

3,58 3,65 3,54 3,23 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,17 3,43 3,13 2,19 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,12 2,24 2,05 2,14 2,12 
Ítems 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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L’afiliació nascuda a l’estranger està més d’acord amb el fet de reduir els impostos en 

general. No s’observen altres diferències destacables segons el lloc de naixement. 

Taula 4.47. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per lloc naixement 

 
 Espanya Món Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,40 4,39 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,33 4,45 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,28 4,45 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,92 3,92 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més impacte ambiental. 3,87 3,96 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,56 3,73 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. 3,56 3,53 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,10 3,63 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,11 2,21 2,12 

Ítems 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 

 

Per situació laboral, es pot apreciar que, per a la proposta d’augmentar la pressió fiscal 

fins a la mitjana de la UE, el grup de pensionistes es mostra una mica més d’acord que la 

mitjana. Addicionalment, en la proposta de reducció dels impostos en general, s’aprecia 

una important diferència entre el grup de persones ocupades i el de pensionistes, en què 

aquest darrer està més aviat en desacord amb la mesura. 

Taula 4.48. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,38 4,36 4,62 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,33 4,27 4,56 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,31 4,44 4,15 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,89 3,91 4,16 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més 
impacte ambiental. 

3,87 3,85 3,96 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,53 3,64 4,01 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans 
empreses. 

3,58 3,47 3,47 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,23 3,46 2,37 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,13 2,03 2,18 2,12 

Ítems 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 

 

Per nivell d’estudis, s’observen tendències tant en l’augment com en la disminució del grau 

d’acord a mesura que augmenta el nivell d’estudis. En primer lloc, com més estudis es 

tenen, més d’acord s’està amb el fet d’augmentar la tributació a les grans herències i 
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fortunes, i als productes i serveis de més impacte ambiental, així com amb la proposta de 

reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. En segon lloc, com més 

estudis es tenen, menys d’acord s’està amb les propostes de reduir els impostos en 

general i la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 

Taula 4.49. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per nivell d’estudis 

 
 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,32 4,44 4,36 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,16 4,31 4,43 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,53 4,42 4,12 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,81 3,95 3,91 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més 
impacte ambiental. 

3,51 3,82 4,03 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,73 3,49 3,66 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans 
empreses. 

3,41 3,54 3,62 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,72 3,48 2,68 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 1,94 2,14 2,14 2,12 

Ítems 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 

 

L’única diferència destacable segons l’antiguitat afiliativa és que el grup de menys 

antiguitat està molt més d’acord que el de més antiguitat amb la proposta d’una reducció 

general d’impostos. 

Taula 4.50. Grau d’acord mitjà sobre propostes de modificació del règim fiscal per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 

anys 
Més de 
5 anys 

Total 

Augmentar l’IRPF a les rendes altes. 4,31 4,45 4,40 

Augmentar la tributació a les grans herències i fortunes. 4,24 4,42 4,35 

Reduir la tributació en l’IRPF als trams de rendes baixes. 4,36 4,27 4,31 

Harmonitzar els tipus impositius a Espanya. 3,89 3,94 3,92 

Augmentar la tributació dels productes i serveis de més impacte 
ambiental. 

3,83 3,91 3,88 

Augmentar la pressió fiscal (mitjana de la UE). 3,60 3,57 3,58 

Reduir les bonificacions i les desgravacions a les grans empreses. 3,56 3,56 3,56 

Reduir els impostos en general. 3,59 2,91 3,18 

Augmentar la tributació sobre els productes de consum. 2,09 2,14 2,12 

Ítems 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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4.7. Els drets de la població estrangera 

En relació amb els drets de la població estrangera, els resultats mostren que, quan 

s’afirma que la població estrangera ha de tenir els drets basics, es presenta el major grau 

d’acord entre l’afiliació, que se situa en un 4,23 i on la resposta més freqüent (moda) va 

ser “Molt d’acord” (5). Per contra, es palesa el menor grau d’acord quan es planteja limitar 

donar preferència a la població espanyola, en què el grau d’acord és de 2,66, i la resposta 

més freqüent, “Molt en desacord” (1). Pel que fa a les altres afirmacions, s’observa que el 

seu grau d’acord se situa entre “Ni d’acord ni en desacord” (3) i “Més aviat d’acord” (4), i la 

resposta més freqüent és “Molt d’acord”. Aquests comportaments permeten concloure que 

s’està d’acord amb el fet de reconèixer drets a la població estrangera al mateix nivell de 

drets que la població espanyola, amb alguna limitació per al dret a vot, respecte del qual 

una part de l’afiliació demana un temps mínim d’estada.  

Taula 4.51. Grau d’acord sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya 

 
 Mitjana Moda Desviació 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,23 5 0,99 

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

3,70 5 1,23 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,58 5 1,28 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal. 3,29 5 1,50 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població espanyola ha 
de tenir preferència. 

2,66 1 1,47 

Ítems 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 

 

La taula 4.52 mostra els resultats de les respostes per grups d’edat. S’hi observa que la 

mitjana d’acord amb les afirmacions per a la població de 65 i més anys presenta una 

diferència que cal destacar respecte de la mitjana general en les següents afirmacions: 

“Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal” (4 dècimes), “Ha de tenir 

els drets bàsics i també el dret de vot a partir d’un temps mínim de residència” (5 dècimes) 

i “Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola”. La resta de grups d’edat 

ofereixen respostes que no destaquen respecte de la mitjana. 
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Taula 4.52. Grau d’acord mitjà sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,33 4,26 4,19 4,41 4,23 

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

3,74 3,63 3,68 4,22 3,70 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,57 3,52 3,58 4,00 3,58 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en 
situació legal. 

3,02 3,32 3,35 2,91 3,29 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població 
espanyola ha de tenir preferència. 

2,71 2,72 2,67 2,04 2,66 

Ítems 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 

 

Segons el lloc de naixement, s’evidencia que l’afiliació nascuda a Espanya és més 

restrictiva respecte dels drets de la població estrangera. L’afiliació nascuda a l’estranger 

està més d’acord amb totes les afirmacions que reconeixen drets, sobretot amb la que 

planteja els mateixos drets que per a la població nascuda a Espanya, i està menys d’acord 

amb la proposta que la població espanyola tingui preferència.  

Taula 4.53. Grau d’acord mitjà sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya per lloc de naixement 
 

 Espanya Món Total 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,20 4,39 4,23 

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

3,65 4,00 3,70 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,51 4,03 3,58 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal. 3,29 3,31 3,29 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població espanyola ha 
de tenir preferència. 

2,74 2,18 2,66 

Ítems 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 

 

Analitzant les respostes per situació laboral que mostra la taula 4.54, s’observa que, per a 

l’afirmació “Es poden reconèixer drets bàsics, però la població espanyola ha de tenir 

preferència”, hi ha una diferència significativa de 4 dècimes entre el grup dels aturats i 

pensionistes respecte de la mitjana general de grau d’acord, en la qual la mitjana dels 

aturats i aturades es troba per sobre de la general i la dels pensionistes, per sota. 
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Taula 4.54. Grau d’acord mitjà sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,22 4,18 4mani,36 4,23 

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

3,68 3,62 3,99 3,70 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,57 3,55 3,74 3,58 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació 
legal. 

3,28 3,58 3,10 3,29 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població 
espanyola ha de tenir preferència. 

2,66 3,03 2,25 2,66 

Ítems 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 

 

La taula següent mostra el comportament segons el nivell d’estudis. Hi podem veure que, 

per a les afirmacions “Es poden reconèixer drets bàsics, però la població espanyola ha de 

tenir preferència” i “Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal”, hi ha 

una tendència a la disminució del grau d’acord a mesura que augmenta el nivell d’estudis. 

Per contra, a mesura que augmenta el nivell d’estudis es tendeix a augmentar el grau 

d’acord amb l’afirmació “Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola”. A més, 

s’observa que per a l’afirmació “Es poden reconèixer drets bàsics, però la població 

espanyola ha de tenir preferència” hi ha una diferència significativa per als nivells d’estudis 

elementals (4 dècimes) i estudis universitaris (3 dècimes) respecte de la mitjana general. 

Així mateix, per a l’afirmació “Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació 

legal”, la població amb estudis elementals manifesta una diferència significativa de 5 

dècimes per sobre respecte de la mitjana general. En síntesi, podem dir que com més 

estudis es tenen, més favorable s’és respecte dels drets de la població estrangera. 

Taula 4.55. Grau d’acord mitjà sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya per nivell d’estudis 
 

 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,20 4,15 4,33 4,23 

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

3,71 3,62 3,80 3,70 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,49 3,51 3,70 3,58 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació 
legal. 

3,76 3,45 3,00 3,29 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població 
espanyola ha de tenir preferència. 

3,07 2,84 2,34 2,66 

Ítems 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 

 

L’afiliació amb més antiguitat afiliativa és més favorable als drets de la població 

estrangera. Les dades mostren una diferencia de 4 dècimes en l’escala d’acord entre 
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ambdós grups en l’afirmació “Es poden reconèixer drets bàsics, però la població 

espanyola ha de tenir preferència”, i una diferència de 3 dècimes en l’escala per a 

l’afirmació “Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal”. 

Taula 4.59. Grau d’acord mitjà sobre les afirmacions respecte dels drets de la població estrangera a 
Espanya per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Ha de tenir els drets bàsics. 4,20 4,25 4,23 

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

3,61 3,76 3,70 

Ha de tenir els mateixos drets que la població espanyola. 3,46 3,67 3,58 

Ha de tenir els drets bàsics sempre que estigui en situació legal. 3,48 3,17 3,29 

Es poden reconèixer drets bàsics, però la població espanyola ha 
de tenir preferència. 

2,88 2,51 2,66 

Ítems 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 diferències per sexes en les afirmacions respecte dels drets de la població 

estrangera a Espanya.   

 

 

4.8. La sostenibilitat ambiental 

S’ha demanat a l’afiliació sobre el grau d’acord amb cinc propostes de mesures per a la 

sostenibilitat ambiental, segons la mateixa escala d’acord i desacord. Tal com mostra la 

taula següent, globalment les persones enquestades estan entre “Més aviat d’acord” (4) i 

“Molt d’acord” (5) en cadascuna de les mesures; a més, la resposta més freqüent (moda) 

per a cadascuna d’elles és “Molt d’acord”. Ressalta la mesura “Els poders públics han 

d’establir mesures per protegir els treballadores i treballadors dels riscos inherents al canvi 

de model productiu”, com la que posseeix el major grau d’acord, situant-se en el 4,49 

segons l’escala. 

Taula 4.57. Grau d’acord sobre mesures per a la sostenibilitat ambiental 
 
 Mitjana Moda Desviació 

Els poders públics han d’establir mesures per protegir les treballadores i treballadors dels riscos 
inherents al canvi de model productiu. 

4,49 5 0,68 

Garantir el diàleg social entre actors és clau en la transició cap a una economia lliure d’emissions 
de carboni. 

4,41 5 0,71 

Les persones treballadores hem de participar en la gestió ambiental de l’empresa. 4,28 5 0,79 

Mesures per predefinir l’espai públic urbà afavorint l’ús per a vianants, bicicletes i transport 
públic. 

4,22 5 0,93 

Mesures restrictives sobre el trànsit dels vehicles privats i dels contaminants. 4,06 5 1,05 

Ítems 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 analitzar els resultats per grups d’edat, s’observa una tendència a l’augment del grau 

d’acord a mesura que augmenta l’edat, per a cadascuna de les respostes, a excepció de 

la “Predefinir l’espai públic urbà afavorint l’ús per a vianants, bicicletes i transport públic”, 

en la qual no es pot evidenciar una tendència en el grau d’acord segons aquests grups, 

però sí que l’afiliació de més edat hi està més d’acord que la resta. 

Taula 4.58. Grau d’acord mitjà sobre mesures per a la sostenibilitat ambiental per grups d’edat 
 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Mesures per protegir les treballadores i treballadors dels riscos inherents al canvi 
de model productiu. 

4,37 4,40 4,54 4,65 4,49 

Mesures per garantir el diàleg social entre actors, que són clau en la transició 
cap a una economia lliure d’emissions de carboni. 

4,25 4,31 4,47 4,50 4,41 

Mesures perquè les persones treballadores puguin participar en la gestió 
ambiental de l’empresa. 

3,97 4,21 4,33 4,47 4,28 

Mesures per predefinir l’espai públic urbà afavorint l’ús per a vianants, bicicletes i 
transport públic. 

4,20 4,19 4,21 4,56 4,22 

Mesures restrictives sobre el trànsit dels vehicles privats i dels contaminants. 3,92 3,97 4,09 4,51 4,06 

Ítems 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 

 

Per situació laboral, es ressalta que per a la proposta de “Mesures restrictives sobre el 

trànsit dels vehicles privats i dels contaminants” hi ha una diferència de 3 dècimes entre 

els grups de d’ocupat/ada i de pensionistes, en el qual els pensionistes tenen un major 

grau d’acord. Aquest mateix grup de pensionistes presenta una diferència de 3 dècimes 

respecte de la mitjana general de grau d’acord. 

Taula 4.59. Grau d’acord mitjà sobre mesures per a la sostenibilitat ambiental per situació laboral 
 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Mesures per protegir les treballadores i treballadors dels riscos inherents al 
canvi de model productiu. 

4,48 4,43 4,64 4,49 

Mesures per garantir el diàleg social entre actors, que són clau en la 
transició cap a una economia lliure d’emissions de carboni. 

4,39 4,45 4,52 4,41 

Mesures perquè les persones treballadores puguin participar en la gestió 
ambiental de l’empresa. 

4,26 4,30 4,39 4,28 

Mesures per predefinir l’espai públic urbà afavorint l’ús per a vianants, 
bicicletes i transport públic. 

4,19 4,30 4,42 4,22 

Mesures restrictives sobre el trànsit de vehicles dels privats i dels 
contaminants 

4,02 4,19 4,33 4,06 

Ítems 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 diferències d’opinió per sexes, lloc de naixement, nivell d’estudis ni 

antiguitat afiliativa sobre mesures per a la sostenibilitat ambiental.  
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4.9. La gestió dels serveis públics 

En analitzar l’opinió sobre la millor manera de la gestió dels serveis públics de sanitat, 

educació i serveis socials, s’observa que l’opció que concentra la major proporció de les 

respostes per als tres tipus de serveis públics és la proposta en la qual s’afirma que 

“L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i recuperar allò que s’hagi 

externalitzat”. Tal com ens mostra la taula 4.60, és la sanitat el servei públic que concentra 

una major aposta per la gestió pública directa, concentra el 90,4 % de les seves respostes 

en aquesta opció, i no gaire lluny es troben els serveis socials amb el 89,6 % i l’educació 

amb el 87,5 %.  

D’altra banda, es ressalta que l’educació és el servei públic en què s’aposta en major grau 

per la “Fer una privatització total o parcial” o “Fer una externalització de la gestió mantenint 

la titularitat pública”, en comparació amb els altres serveis, tot i que amb percentatges molt 

baixos, 2,5 % i 10,0 %, respectivament. Aquesta tendència de l’educació pot estar 

relacionada amb l’estructura de doble xarxa que hi ha a Catalunya i la disponibilitat d’un o 

altre tipus d’escola en la zona on es viu. Cal tenir en compte que el percentatge de 

respostes favorables a la privatització estan per sota de l’error mostral de l’enquesta, la 

qual cosa fa que no puguem tenir en compte aquest resultat. 

Taula 4.60. Gestió dels serveis públics  

 
 Sanitat  Educació Serveis socials  

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i 
recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

90,4 % 87,5 % 89,6 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

7,8 % 10,0 % 8,5 % 

Fer una privatització total o parcial. 1,8 % 2,5 % 1,9 % 

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

 

Sanitat  

Observant les respostes sobre la sanitat per grups d’edat, ressalta una tendència a la 

disminució del suport per “Fer una externalització de la gestió mantenint la titularitat 

pública” mentre més edat tenen les persones enquestades. Per contra, s’observa que a 

major edat tendeix a augmentar el suport per la proposta que sosté que “L’Administració 

pública ha d’assumir la gestió del servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat”. 
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Taula 4.61. Gestió dels serveis públics de sanitat per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

88,3 % 90,0 % 90,6 % 94,2 % 90,4 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

10,6 % 7,1 % 8,2 % 4,7 % 7,8 % 

Fer una privatització total o parcial. 1,1 % 3,0 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % 

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

 

Per nivell d’estudis, tot i la molt majoritària aposta per la gestió pública, podem comentar 

que s’observen dues tendències: s’evidencia que a major nivell d’estudis menor suport per 

“Fer una privatització total o parcial” i, al contrari, major suport per “Fer una externalització 

de la gestió mantenint la titularitat pública”. 

Taula 4.62. Gestió dels serveis públics de sanitat per nivell d’estudis 

 
 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i 
recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

92,9 % 90,2 % 90,2 % 90,4 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la titularitat 
pública. 

5,0 % 7,9 % 8,2 % 7,8 % 

Fer una privatització total o parcial. 2,1 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 

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

 

No s’observen diferències per sexes, lloc de naixement, situació laboral ni antiguitat 

afiliativa sobre la gestió dels serveis públics de sanitat. 

 

Els serveis socials 

Per edat, s’observa que a major edat hi ha una tendència a l’augment del suport de la 

proposta que assenyala que “L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i 

recuperar allò que s’hagi externalitzat”. 

Taula 4.63. Gestió dels serveis socials per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

88,3 % 89,4 % 89,6 % 91,9 % 89,6 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

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

Fer una privatització total o parcial. 2,1 % 2,9 % 1,2 % 2,3 % 1,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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En observar el comportament de les respostes per al servei públic de serveis socials per 

situació laboral, s’evidencia que les persones aturades donen suport en major mesura 

l’“Externalització de la gestió mantenint la titularitat pública”, ja que mentre aquestes 

concentren el 13,33 % de les seves respostes en aquesta opció, les persones ocupades 

concentren el 7,83 % i les persones pensionistes, el 9,49 %. 

Taula 4.64. Gestió dels serveis socials per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

90,5 % 82,7 % 89,1 % 89,6 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

7,8 % 13,3 % 9,5 % 8,5 % 

Fer una privatització total o parcial. 1,7 % 4,0 % 1,5 % 1,9 % 

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

 

Per nivell d’estudis, s’observen dues tendències pel que fa als serveis socials: s’evidencia 

que a major nivell d’estudis menor suport a “Fer una privatització total o parcial” del servei i 

major suport per “Fer una externalització de la gestió mantenint la titularitat pública”. 

Aquest mateix comportament es presenta en els casos de la sanitat i, en part, en el de 

l’educació. 

Taula 4.65. Gestió dels serveis socials per nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

92,8 % 89,4 % 89,1 % 89,6 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

3,6 % 8,7 % 9,3 % 8,5 % 

Fer una privatització total o parcial. 3,6 % 1,9 % 1,6 % 1,9 % 

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

 

No s’observen diferències per sexes, lloc de naixement, ni antiguitat afiliativa sobre la 

gestió dels serveis socials. 

 

Educació 

Respecte de la gestió de l’educació es detecta alguna diferència entre homes i dones. Les 

dones estan una mica més a favor de la gestió pública i menys a favor de l’externalització 

que els homes. 
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Taula 4.66. Gestió de l’educació per sexes 

 
 Home Dona Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i recuperar allò 
que s’hagi externalitzat. 

86,2 % 89,2 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la titularitat pública. 11,3 % 8,2 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 2,6 % 2,5 % 2,5 % 

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

 

Per grups d’edat, s’observa que a major edat es tendeix a donar suport en menor 

proporció a l’externalització de la gestió de l’educació, mentre que es dona suport en major 

mesura a la gestió pública de l’educació. 

Taula 4.67. Gestió de l’educació per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

85,1 % 87,8 % 87,1 % 91,9 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

10,6 % 9,3 % 10,8 % 4,7 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 4,3 % 3,0 % 2,0 % 3,5 % 2,5 % 

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

 

L’afiliació nascuda a l’estranger aposta proporcionalment el doble que la nascuda a 

Espanya per la privatització total o parcial de l’escola. 

Taula 4.68. Gestió de l’educació per lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i recuperar allò 
que s’hagi externalitzat. 

87,9 % 85,1 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la titularitat pública. 9,9 % 10,5 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 2,2 % 4,4 % 2,5 % 

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

 

En observar el comportament de les respostes per situació laboral, s’evidencia que 

l’afiliació en situació d’atur dona suport en gran manera a l’externalització de la gestió, ja 

que mentre aquests concentren el 18,79 % de les seves respostes en aquesta opció, 

l’afiliació ocupada concentra el 9,2 % i l’afiliació pensionista, el 7,3 %. 
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Taula 4.69. Gestió de l’educació per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

88,3 % 77,9 % 90,6 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

9,2 % 18,8 % 7,2 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 2,5 % 3,4 % 2,2 % 2,5 % 

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

 

Per nivell d’estudis s’observa que a major nivell d’estudis menor suport a la privatització. 

Aquesta mateixa tendència l’hem vist anteriorment en la sanitat. No es compleix, però, una 

tendència clara respecte de l’escola pública. 

Taula 4.70. Gestió de l’educació per nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del 
servei i recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

89,9 % 86,6 % 88,0 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

5,8 % 10,5 % 10,2 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 4,3 % 2,9 % 1,7 % 2,5 % 

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

 

Per antiguitat afiliativa ressalta que, tot i que l’opció amb més proporció de respostes per a 

tots dos grups sigui que “L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i 

recuperar allò que s’hagi externalitzat”, les persones amb 5 anys o menys d’afiliació donen 

més suport tant a l’externalització com a la privatització de l’educació. 

Taula 4.71. Gestió de l’educació per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

L’Administració pública ha d’assumir la gestió del servei i 
recuperar allò que s’hagi externalitzat. 

83,5 % 90,1 % 87,5 % 

Fer una externalització de la gestió mantenint la 
titularitat pública. 

12,4 % 8,4 % 10,0 % 

Fer una privatització total o parcial. 4,2 % 1,5 % 2,5 % 

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

 

L’escolarització de les filles i els fills 

Dos terços de l’afiliació que ha tingut o té fills i filles en edat escolar els ha escolaritzat a 

l’escola pública. La resta, el 32,2 %, els ha portat a escoles privades, la majoria dels quals, 

un 28,5 %, els ha portat a escoles concertades i només un 3,5 % els ha portat a escoles 
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privades no concertades. Del col·lectiu que ha escolaritzat els fills i les filles a l’escola 

concertada, una mica més de la meitat ho ha fet en escoles religioses. A l’hora de valorar 

aquestes dades, cal tenir en compte el pes de l’escola concertada en el sistema de doble 

xarxa de l’educació a Catalunya i la seva distribució al territori, especialment en el cas de 

Barcelona, on l’oferta d’escola pública és menor.  

Taula 4.72. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles 
 

 Respostes Percentatge Percentatge vàlid 

Escola pública 746 46,4 % 67,8 % 

Escola concertada laica 146 9,1 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 170 10,6 % 15,4 % 

Escola privada concertada 39 2,4 % 3,5 % 

Total vàlides 1.101 68,4 % 100,0 % 

No tinc fills/es 470 29,2 %  

NC 38 2,4 %  

Total 1.609 100,0 %  

 

Per sexes, les donen han optat més per l’escolarització pública que els homes i han optat 

menys per la religiosa entre les que han escolaritzat les criatures a la concertada, mentre 

que els homes han optat més per l’escola religiosa.  

Taula 4.73. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons el sexe 

 
 Home Dona Total 

Escola pública 64,9 % 71,5 % 67,8 % 

Escola concertada laica 14,6 % 11,5 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 16,8 % 13,6 % 15,4 % 

Escola privada no concertada 3,7 % 3,4 % 3,5 % 

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

 

Com més edat té l’afiliació, deixant de banda l’afiliació de 65 i més anys, menys ha optat 

per l’escola pública. Igualment, com més edat, més s’ha optat per l’escola concertada 

religiosa. Entre l’afiliació més jove hi ha més preferència per l’escola privada no 

concertada. 

 

Taula 4.710. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons l’edat 
 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Escola pública 73,3 % 70,1 % 65,9 % 74,3 % 67,8 % 

Escola concertada laica 13,3 % 13,2 % 13,4 % 12,2 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 6,7 % 14,1 % 16,8 % 9,5 % 15,4 % 

Escola privada no concertada 6,7 % 2,6 % 3,9 % 4,1 % 3,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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L’afiliació nascuda a l’estranger ha escolaritzat més a l’escola pública que la nascuda a 

Espanya. 

Taula 4.75. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons el lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Escola pública 66,6 % 75,0 % 67,8 % 

Escola concertada laica 13,8 % 9,9 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 16,2 % 10,5 % 15,4 % 

Escola privada no concertada 3,4 % 4,6 % 3,5 % 

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

 

L’afiliació pensionista coincideix amb el seu grup d’edat en el fet d’haver escolaritzat més a 

l’escola pública i menys a la religiosa, entre les concertades. El percentatge més gran 

d’escolarització en escola religiosa és el que presenta l’afiliació en situació d’atur. 

Taula 4.76. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons la situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Escola pública 67,4 % 66,7 % 71,4 % 67,8 % 

Escola concertada laica 13,8 % 7,4 % 13,4 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 15,4 % 22,2 % 10,7 % 15,4 % 

Escola privada no concertada 3,4 % 3,7 % 4,5 % 3,5 % 

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

 

Com més estudis té l’afiliació, menys ha escolaritzat els fills i filles a l’escola pública i més 

en escola concertada, tant privada com religiosa, però també en escola privada no 

concertada. Recordem que l’aposta per la gestió pública de l’educació no era clara en la 

pregunta sobre la gestió dels serveis públics. 

Taula 4.77. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons el nivell d’estudis 

 
 Elementals Mitjans Superiors Total 

Escola pública 76,2 % 68,5 % 64,1 % 67,8 % 

Escola concertada laica 11,5 % 13,0 % 14,1 % 13,3 % 

Escola concertada religiosa 9,8 % 15,1 % 17,6 % 15,4 % 

Escola privada no concertada 2,5 % 3,3 % 4,2 % 3,5 % 

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

 

Un 71,6 % dels que pensen que l’escola ha de ser de gestió pública han portat els fills i 

filles a l’escola pública, per sobre de la mitjana i molt per sobre dels que opinen que 

l’escola ha de ser privada o que se n’ha d’externalitzar la gestió. 
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Taula 4.78. Tipus d’escola on han escolaritzat els fills i filles segons l’opinió sobre com ha de ser la 
gestió de l’escola 
 
 Escola 

pública 
Escola 

concertada laica 
Escola 

concertada religiosa 
Escola privada 

concertada 
Total 

Privatització total o parcial 43,8 % 28,1 % 21,9 % 6,3 % 100,0 % 

Externalització de la gestió 41,4 % 20,7 % 31,5 % 6,3 % 100,0 % 

Gestió pública i recuperació d’allò externalitzat 71,6 % 12,1 % 13,3 % 3,1 % 100,0 % 

Total 67,6 % 13,5 % 15,4 % 3,5 % 100,0 % 

 

Els que no tenen fills o filles aposten una mica més per la gestió pública i menys per la 

privatització total, però les diferències són menors. 

Taula 4.79. Opinió sobre la gestió de l’educació segons si es tenen fills i filles o no se’n tenen 
 

 Privatització 
total o parcial 

Externalització 
de la gestió 

Gestió pública i recuperació 
d’allò externalitzat 

Total 

Tenen fills i filles 3,0 % 10,3 % 86,7 % 100,0 % 

No tenen fills i filles 1,7 % 9,5 % 88,8 % 100,0 % 

Total afiliació 2,6 % 10,1 % 87,3 % 100,0 % 

 

No s’observen diferències per antiguitat afiliativa sobre el tipus d’escola on han escolaritzat 

els fills i filles. 
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5. VALORS POLÍTICS 

 

 

5.1. Identificació nacional  

Dins de l’escala d’identificació nacional, la major proporció de respostes es concentren en 

“Tant català/ana com espanyol/a”, amb un 46,6 % de les respostes, mentre que la 

resposta menys freqüent és “Només espanyol/a”, que representa un 3,2 % de les 

persones enquestades. 

La suma de persones que responen “Només català/ana” i “Més català/ana que espanyol/a” 

és d’un 44,25 % del total. La suma de persones que responen “Només espanyol/a” i “Més 

espanyola/a que català/ana” és el 9,2 %.  

Cal ressaltar que hi ha un 11,61 % de persones enquestades que no es veuen 

representades dins de l’escala d’identificació nacional, és a dir, se situen fora del conflicte 

d’identitat plantejat en aquesta pregunta. És per això que han estat tractats durant aquesta 

anàlisi de manera independent en el moment de realitzar l’encreuament entre els grups 

per lloc de naixement, tenint com a hipòtesi que el motiu pel qual se situen fora de la 

bipolaritat català/catalana-espanyol/espanyola és haver nascut fora d’Espanya. L’enquesta 

del CEO no dona aquesta opció, i els que responen NS/NC són un 6,6 %. 

Taula 5.11. Identitat nacional 
 

 Respostes  Percentatge  Percentatge vàlid 
inclòs altres 

Percentatge vàlid 
sense altres  

 Només català/ana 302 18,77 % 18,96 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 321 19,95 % 20,15 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 656 40,77 % 41,18 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 84 5,22 % 5,27 % 6,0 % 

Només espanyol/a 45 2,8 % 2,82 % 3,2 % 

Altres 185 11,5 % 11,61 %  

Total respostes 1.593 99,01 % 100 % 100 % 

NC 16 0,99 %   

Total 1.609 100 % 100 %  

Mitjana    2,47 

Moda    3 

Desviació    0,99 

Ítems de resposta: <1> Només català/ana / <2> Més català/ana que espanyol/a / <3> Tant català/ana com espanyol/a / <4> Més 
espanyol/a que català/ana / <5> Només espanyol/a / <6> Altres 
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Si comparem aquestes dades amb les respostes de l’enquesta del Centre d’Estudis 

d’Opinió del novembre del 2020, observem que la ciutadania de Catalunya es decanta una 

mica més per la identificació exclusiva o preeminent com a català-catalana, ja que si 

sumem només català-catalana i més català-catalana que espanyol-espanyola, per a la 

població en general obtenim un 49,4 %, mentre que per a l’afiliació al sindicat obtenim un 

44,2 %. A l’hora de valorar aquestes dades, però, cal tenir en compte que les dades del 

CEO són per al total de la població i no per a persones assalariades, que seria el perfil 

més comparable amb l’afiliació al sindicat. 

Taula 5.12. Comparació amb els resultats del baròmetre d’opinió del CEO (%) 

 
 Enquesta CEO 

Només català/ana 21,4 % 27,0 % 

Més català/ana que espanyol/a 22,8 % 22,4 % 

Tant català/ana com espanyol/a 46,6 % 40,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 6,0 % 3,9 % 

Només espanyol/a 3,2 % 6,0 % 

Total 100 % 100 % 

Font: baròmetre d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió de novembre del 2020 

 

En analitzar l’escala d’identificació nacional per sexes, podem observar que la distribució 

de les respostes d’ambdós sexes és molt semblant. En tot cas es pot destacar que les 

dones trien més que els homes l’opció més majoritària (“Tant català/ana com espanyol/a”). 

Els homes trien més que les dones les opcions “Només català/ana” i “Només espanyol/a”; 

pel que fa a aquesta darrera, tripliquen el percentatge de dones que la trien.  

Taula 5.13. Identitat nacional per sexes 
 

 Home Dona Total 

Només català/ana 22,8 % 19,6 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 21,4 % 24,6 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 44,6 % 49,2 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 6,6 % 5,1 % 6,0 % 

Només espanyol/a 4,5 % 1,5 % 3,2 % 

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

 

En el cas dels grups d’edat, es pot observar que a major edat es tendeix cap a una 

identificació preeminent amb ser català-catalana. El 44,8 % de l’afiliació de 30 anys o 

menys, el 45,7 % de l’afiliació entre 46 i 64 anys i el 51,2 % de l’afiliació entre 65 i més 

anys concentren la major part de les seves respostes a les opcions “Només català/ana” i 

“Més català/a que espanyol/a”. Tot i això, cal assenyalar que al grup entre 31 i 45 anys la 
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suma d’aquestes opcions (40 %) està per sota de l’opció “Tant català/ana com espanyol/a” 

(50,4 %). 

Pel que fa a les respostes que donen preeminència a sentir-se espanyol hi ha un 

percentatge més gran com més joves. El percentatge més alt (5,1 %) entre els que 

responen “Només espanyol/a” es dona en el tram de fins a 30 anys.  

Taula 5.14. Identitat nacional per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Només català/ana 19,2 % 17,6 % 23,2 % 25,6 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 25,6 % 22,4 % 22,5 % 25,6 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 43,6 % 50,4 % 45,3 % 42,7 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 6,4 % 6,8 % 5,6 % 4,9 % 6,0 % 

Només espanyol/a 5,1 % 2,8 % 3,4 % 1,2 % 3,2 % 

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

 

Per lloc de naixement, es pot veure que un 46,6 % de l’afiliació nascuda a Espanya mostra 

una tendència major cap a identificar-se preeminentment com a catalana, mentre que de 

les persones nascudes fora d’Espanya sols un 24,3 % presenten aquesta tendència. 

Destaca que les persones nascudes fora d’Espanya són les que es representen en major 

proporció amb les opcions de resposta “Tant català/ana com espanyol/a”, “Més espanyol/a 

que català/ana” i “Només espanyol/a”. 

Taula 5.15. Identitat nacional per lloc naixement 

 
 Espanya Món Total 

Només català/ana 22,8 % 10,1 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 23,8 % 14,2 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 45,2 % 58,1 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 5,4 % 10,8 % 6,0 % 

Només espanyol/a 2,8 % 6,8 % 3,2 % 

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

 

D’altra banda, tenint en compte la hipòtesi plantejada per a la categoria “Altres identitats 

nacionals”, per mitjà de la qual se suposa que les persones nascudes fora d’Espanya són 

les que s’identifiquen dins d’aquesta categoria, en realitzar-ne el tractament de manera 

independent s’observa que el 54,6 % de les persones que s’identifiquen dins de la 

categoria “Altres” han nascut dins del territori espanyol i el 45,4 % han nascut fora 

d’Espanya. No obstant això, en analitzar aquestes dades pel que fa al total de persones 

enquestades nascudes a Espanya només el 7,4 % s’identifica amb aquesta categoria, 
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mentre que dels nascuts fora d’Espanya el 36,2 % s’hi identifiquen. Això permet inferir 

que, tot i que pel que fa al grup de persones nascudes fora d’Espanya, el 36,21 % 

s’identifiquen amb “Altres”, la majoria se situen dins de les opcions d’identificació 

plantejades en aquesta pregunta, i que, d’altra banda, hi ha un grup d’afiliats i afiliades 

nascuts a Espanya que no se senten interpel·lats per les diferents opcions o la mateixa 

pregunta. 

Taula 5.16. Identitat nacional per lloc naixement per a la categoria “Altres” 
 

 Total 
“Altres” 

Percentatge respecte 
del total d’“Altres” 

Afiliació enquestada per 
lloc de naixement 

Percentatge d’“Altres” segons 
el lloc de naixement  

Espanya 101 54,6 % 1.361 7,4 % 

Món 84 45,4 % 232 36,2 % 

Total 185 100,0 % 1.593 11,6 % 

 

Per situació laboral, s’evidencia que els pensionistes mostren una tendència més gran a 

identificar-se amb les opcions “Només català/ana” i “Més català/ana que espanyol/a”, que 

concentren un 48,5 % de les seves respostes en aquest rang. Això es relaciona amb 

l’anàlisi realitzada en els grups d’edat, en els qual el 51,2 % de les persones de 65 i més 

anys mostraven aquest mateix comportament. El grup que mostra un menor percentatge 

d’aquestes dues opcions són els aturats, ja que només el 31,5 % de les seves respostes 

es concentren en aquesta part de la taula. 

Taula 5.17. Identitat nacional per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

Només català/ana 22,5 % 9,4 % 23,9 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 22,7 % 22,0 % 24,6 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 45,9 % 55,1 % 44,0 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 5,6 % 9,4 % 6,0 % 6,0 % 

Només espanyol/a 3,3 % 3,9 % 1,5 % 3,2 % 

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

 

Segons el nivell d’estudis, es ressalta que el 51,6 % de les persones enquestades amb 

educació superior presenten un major percentatge de les respostes “Només català/ana” i 

“Més català/ana que espanyol/a”, així mateix és el grup que menys s’identifica amb “Tant 

català/ana com espanyol/a” (38,7 %), però també és el que més s’identifica amb “Només 

espanyol/a” (4,1 %). 
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Taula 5.18. Identitat nacional per nivell d’estudis 
 

 Elementals Mitjans Superiors Total 

Només català/ana 15,1 % 18,6 % 26,8 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 22,3 % 21,4 % 24,8 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 55,4 % 50,9 % 38,7 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 5,8 % 6,2 % 5,7 % 6,0 % 

Només espanyol/a 1,4 % 2,9 % 4,0 % 3,2 % 

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

 

Tenint en compte els grups d’antiguitat, s’evidencia una lleu major tendència cap a la 

preeminència de la identitat catalana en enquestats i enquestades amb més anys 

d’afiliació, ja que mentre el 41,5 % dels afiliats de menys de 5 anys s’identifiquen amb 

“Només català/ana” i “Més català/ana que espanyol/a”, el 45,9 % de l’afiliació de més de 5 

anys s’identifica en aquest mateix rang. 

Taula 5.19. Identitat nacional per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Només català/ana 18,2 % 23,4 % 21,5 % 

Més català/ana que espanyol/a 23,3 % 22,5 % 22,8 % 

Tant català/ana com espanyol/a 48,3 % 45,5 % 46,6 % 

Més espanyol/a que català/ana 7,5 % 5,0 % 6,0 % 

Només espanyol/a 2,6 % 3,5 % 3,2 % 

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

 

 

5.2. Afinitat política  

En entrar en matèria sobre l’afinitat de l’afiliació amb formacions polítiques, s’observa que 

la formació En Comú Podem és la que representa en major proporció l’afiliació, amb una 

afinitat del 28,2 %. Seguidament trobem l’opció ERC, que representa el 18,0 % de les 

respostes, i en tercer lloc, el PSC, amb el 17,4 % de les respostes. D’altra banda, la 

formació política amb menys afinitat és el PP, que concentra només un 0,32 % de les 

respostes. Cal tenir en compte, a partir d’ara, per a l’anàlisi de la relació entre l’afinitat 

política i altres variables, que els resultats d’afinitat del PDeCAT, Vox i PP estan per sota 

del marge d’error general de la mostra i, per tant, no es tindran en compte, de la mateixa 

manera que caldrà relativitzar les dades dels resultats de les altres afinitats polítiques que 

sí que es comenten. 
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Taula 5.10. Afinitat política 

 
 Respostes  Percentatge  Percentatge vàlid 

En Comú Podem 440 27,4 % 28,2 % 

ERC 281 17,5 % 18,0 % 

PSC 271 16,8 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 92 5,7 % 5,9 % 

CUP 85 5,3 % 5,5 % 

Ciutadans 62 3,9 % 4,0 % 

Vox 21 1,3 % 1,4 % 

PDeCAT 9 0,6 % 0,6 % 

PP 5 0,3 % 0,3 % 

Total respostes 1.560 97,0 % 100,0 % 

Altres 294 18,3 % 18,9 % 

NC 49 3,1 %   

Total 1.609 100,0 %   

 

Com hem pogut veure a la taula 5.10, més d’un 18 % de l’afiliació respon que s’identifica 

amb “Altres opcions polítiques diferents”. Es tracta d’un percentatge significatiu. Tot i així, 

en l’anàlisi de l’afinitat política segons les variables de perfil que farem a continuació, tal 

com hem fet en la resta de respostes d’opinió, considerem que no podem tenir en compte 

l’afiliació que ha respost “Altres”, perquè es tracta d’una resposta a la qual no es pot 

associar cap perfil ideològic atesa la diversitat de motius pels quals hom pot respondre 

aquesta opció. Exemples de motius poden ser: no sentir-se representat per les opcions 

que s’han proposat, manifestar així el rebuig o el desinterès envers la política, preferir 

altres opcions minoritàries que no han estat recollides, no tenir dret a vot en el cas de 

persones estrangeres i, per tant, no sentir-se vinculat a l’oferta política existent, etc. 

Aquests serien només alguns exemples de possibles motius per respondre una opció 

inespecífica com aquesta. És per això que, com dèiem, en l’anàlisi del perfil de l’afinitat 

política no tindrem en compte aquesta opció. 

En realitzar l’encreuament de les afinitats polítiques amb el sexe, es troba que, tant per als 

homes com per a les dones, la formació En Comú Podem és la que concentra la major 

part de les respostes, 28,9 % i 27,3 %, respectivament, però en el cas dels homes la 

segona formació més representativa és el PSC (17,8 %), amb ERC a 2 dècimes. L’opció 

“Altres” la trien més les dones que els homes. 
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Taula 5.11. Afinitat política per sexes 

 
 Home Dona Total 

En Comú Podem 28,9 % 27,0 % 28,2 % 

ERC 17,6 % 18,6 % 18,0 % 

PSC 17,8 % 16,8 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 5,5 % 6,4 % 5,9 % 

Ciutadans 4,8 % 2,8 % 4,0 % 

CUP 6,3 % 4,3 % 5,5 % 

Vox 1,7 % 0,9 % 1,4 % 

PDeCAT 0,4 % 0,7 % 0,6 % 

PP 0,2 % 0,4 % 0,3 % 

Altres 16,7 % 21,7 % 18,9 % 

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

 

Observant el comportament per grups d’edat, es poden ressaltar dos aspectes. En primer 

lloc, s’observa que a més edat es presenta una tendència a l’augment de l’afinitat amb la 

formació política En Comú Podem, però s’evidencia una lleu disminució entre els 46 i 64 

anys, tot i que aquest és el partit que representa aquest grup en major mesura. En el tram 

de fins a 30 anys, l’opció “Altres” arriba al 30 %. 

Taula 5.12. Afinitat política per grups d’edat 

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

En Comú Podem 21,1 % 28,9 % 25,6 % 57,3 % 28,2 % 

ERC 9,5 % 16,8 % 20,7 % 7,9 % 18,0 % 

PSC 15,8 % 15,4 % 19,1 % 13,5 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 6,3 % 4,0 % 7,0 % 5,6 % 5,9 % 

CUP 10,5 % 4,3 % 5,6 % 4,5 % 5,5 % 

Ciutadans 3,2 % 4,7 % 4,0 % 0,0 % 4,0 % 

Vox 2,1 % 2,2 % 0,9 % 0,0 % 1,4 % 

PDeCAT 0,0 % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,6 % 

PP 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 

Altres 31,6 % 22,9 % 16,0 % 10,1 % 18,9 % 

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

 

Tenint en compte el lloc de naixement, s’observa que mentre les persones nascudes a 

Espanya mostren com a segona opció ERC (19,2 %), les nascudes fora d’Espanya tenen 

com a segona opció amb més afinitat el PSC (23,1 %), amb gairebé el mateix percentatge 

que En Comú Podem (23,6 %). Les persones nascudes fora d’Espanya trien més l’opció 

“Altres” que les nascudes a l’Estat espanyol. 
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Taula 5.13. Afinitat política per lloc naixement 
 

 Espanya Món Total 

En Comú Podem 29,0 % 23,6 % 28,2 % 

ERC 19,2 % 11,4 % 18,0 % 

PSC 16,4 % 23,1 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 6,2 % 3,9 % 5,9 % 

CUP 5,9 % 3,1 % 5,5 % 

Ciutadans 3,1 % 9,2 % 4,0 % 

Vox 1,4 % 0,9 % 1,4 % 

PDeCAT 0,7 % 0,0 % 0,6 % 

PP 0,3 % 0,4 % 0,3 % 

Altres 17,9 % 24,5 % 18,9 % 

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

 

Segons la situació laboral, l’afiliació té una major afinitat amb En Comú Podem en els tres 

grups i, en segon lloc, ERC en el cas de l’afiliació ocupada, i el PSC en el cas de l’afiliació 

aturada i de l’afiliació pensionista.  

Taula 5.14. Afinitat política per situació Laboral 
 

 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

En Comú Podem 26,6 % 23,6 % 47,5 % 28,2 % 

ERC 19,0 % 13,5 % 13,5 % 18,0 % 

PSC 17,6 % 18,2 % 14,2 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 5,7 % 5,4 % 8,5 % 5,9 % 

CUP 5,9 % 1,4 % 5,7 % 5,5 % 

Ciutadans 3,5 % 10,8 % 1,4 % 4,0 % 

Vox 1,2 % 3,4 % 0,7 % 1,4 % 

PDeCAT 0,6 % 0,0 % 0,7 % 0,6 % 

PP 0,2 % 1,4 % 0,0 % 0,3 % 

Altres 19,7 % 22,3 % 7,8 % 18,9 % 

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

 

En observar l’afinitat política segons el nivell d’estudis, ressalta que a més nivell d’estudis, 

menor suport a formacions polítiques com Ciutadans, ERC, PDeCAT, PP, PSC i Vox. 

D’altra banda, a més nivell d’estudis es troba un major suport a formacions com la CUP i, 

molt especialment, a En Comú Podem. 
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Taula 5.15. Afinitat política per nivell d’estudis 

 
 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

En Comú Podem 18,4 % 25,9 % 33,2 % 28,2 % 

ERC 20,6 % 17,9 % 17,6 % 18,0 % 

PSC 22,0 % 19,1 % 14,3 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 7,8 % 4,9 % 6,7 % 5,9 % 

CUP 5,0 % 5,2 % 5,8 % 5,5 % 

Ciutadans 5,0 % 4,1 % 3,6 % 4,0 % 

Vox 2,8 % 1,5 % 0,8 % 1,4 % 

PDeCAT 1,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 

PP 1,4 % 0,4 % 0,0 % 0,3 % 

Altres 15,6 % 20,5 % 17,6 % 18,9 % 

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

 

Per antiguitat afiliativa, s’observa que tots dos col·lectius mostren la major afinitat amb En 

Comú Podem, però com a segona opció les persones amb 5 anys o menys d’afiliació són 

més afins al PSC, i l’afiliació amb més de 5 anys d’antiguitat té com a segona opció ERC. 

Taula 5.16. Afinitat política per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

En Comú Podem 20,9 % 32,9 % 28,2 % 

ERC 17,4 % 18,4 % 18,0 % 

PSC 19,3 % 16,1 % 17,4 % 

Junts x Catalunya 5,4 % 6,3 % 5,9 % 

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

Ciutadans 5,8 % 2,8 % 4,0 % 

Vox 1,8 % 1,1 % 1,4 % 

PDeCAT 1,0 % 0,3 % 0,6 % 

PP 0,6 % 0,1 % 0,3 % 

Altres 22,9 % 16,2 % 18,9 % 

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

 

 

5.3. Referèndum sobre la relació Catalunya-Espanya 

Per abordar aquesta temàtica, es va preguntar quin era el grau d’acord amb l’afirmació: 

“La ciutadania de Catalunya ha de poder decidir en referèndum sobre la relació de 

Catalunya amb Espanya”. La major part de l’afiliació, específicament el 49,8 %, està “Molt 

d’acord” amb l’afirmació plantejada. Addicionalment, en donar-li valor a l’escala, sent 5 
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“Molt d’acord” i 1 “Molt en desacord”, es troba que la mitjana de les respostes és 3,85, 

cosa que implica que de mitjana les respostes es troben en “Bastant d’acord” amb què “La 

ciutadania de Catalunya ha de poder decidir sobre la relació de Catalunya amb Espanya”. 

Si sumem els percentatges de “Molt d’acord” i “Bastant d’acord” tenim que dos terços de 

l’afiliació (66,2 %) està d’acord amb aquesta afirmació. 

Taula 5.17. Grau d’acord amb el referèndum sobre la relació Catalunya-Espanya 
 

 Respostes  Percentatge  Percentatge vàlid  

Molt d’acord 788 49,0 % 49,8 % 

Bastant d’acord 259 16,1 % 16,4 % 

Ni d’acord ni en desacord 240 14,9 % 15,2 % 

Bastant en desacord 102 6,3 % 6,5 % 

Molt en desacord 192 11,9 % 12,1 % 

Total respostes 1.581 98,3 % 100,0 % 

NC 28 1,7 %  

Total 1.609 100,0 %   

Mitjana   3,85 

Moda   5 

Desviació estàndard   1,41 

Ítems de resposta: <1> Molt d’acord / <2> Bastant d’acord / <3> Ni d’acord ni en desacord / <4> Bastant en desacord / <5> Molt en 
desacord 

 

A continuació, a la taula 5.18, comparem aquestes dades amb les respostes de l’enquesta 

del Centre d’Estudis d’Opinió del novembre del 2020. Cal dir que les dades que publica el 

CEO són percentatges sobre el total de resultats, inclosos els “No contesta”; és per això 

que a l’hora de fer la comparació ho hem hagut de fer amb les dades de percentatge total 

sense descomptar els “No contesta”. 

La taula ens mostra que la ciutadania de Catalunya està més d’acord amb un referèndum 

sobre la relació entre Catalunya i Espanya que l’afiliació al sindicat, ja que si sumem “Molt 

d’acord” i “Més aviat d’acord” per a la població en general obtenim un 77,6 %, mentre que 

per a l’afiliació al sindicat obtenim un 65,1 % (66,2 % en percentatge vàlid). Recordem 

que, com ja hem comentat més amunt, les dades del CEO es refereixen a la població en 

general, no a la població assalariada.  
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Taula 5.18. Comparació amb els resultats del baròmetre d’opinió del CEO 

 
 Enquesta CEO* 

Molt d’acord 49,0 % 54,7 % 

Més aviat d’acord 16,1 % 22,9 % 

Ni d’acord ni en desacord 14,9 % 3,2 % 

Més aviat en desacord 6,3 % 8,0 % 

Molt en desacord 11,9 % 8,2 % 

Total respost 98,2 % 97,0 % 

NC 1,7 % 3,0 % 

Total  100,0 % 100,0 % 

Font: baròmetre d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió de novembre del 2020 

 

Les dones presenten un acord una mica superior al dels homes atès que si sumem els 

percentatges de “Molt d’acord” i “Bastant d’acord” el seu percentatge (69,0 %) és més gran 

que el dels homes (64,1 %) 

Taula 5.19. Grau d’acord amb el referèndum sobre la relació Catalunya-Espanya per sexes 
 

 Home Dona Total 

Molt d’acord 48,7 % 51,3 % 49,8 % 

Bastant d’acord 15,4 % 17,7 % 16,4 % 

Ni d’acord ni en desacord 14,8 % 15,7 % 15,2 % 

Bastant en desacord 7,3 % 5,3 % 6,5 % 

Molt en desacord 13,8 % 10,0 % 12,1 % 

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

Mitjana 2,22 2,05  

 

Com es pot veure a la taula següent, l’afiliació nascuda a Espanya mostra un acord molt 

superior en relació amb el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya, atès que més de la 

meitat es mostra “Molt d’acord”. 

Taula 5.20. Grau d’acord amb el referèndum sobre la relació Catalunya-Espanya per lloc de 
naixement 

 
 Espanya Món Total 

Molt d’acord 52,0 % 37,0 % 49,8 % 

Bastant d’acord 17,0 % 12,6 % 16,4 % 

Ni d’acord ni en desacord 13,5 % 24,8 % 15,2 % 

Bastant en desacord 5,8 % 10,4 % 6,5 % 

Molt en desacord 11,6 % 15,2 % 12,1 % 

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

Mitjana 2,08 2,54  
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No s’observen diferències per grups d’edat, situació laboral, per nivell d’estudis, ni 

antiguitat afiliativa, sobre el grau d’acord amb el referèndum sobre la relació Catalunya-

Espanya. 

 

 

5.4. Estatus polític de Catalunya 

Entrant en matèria sobre les relacions de Catalunya i Espanya, es va preguntar a les 

persones enquestades sobre quin hauria de ser l’estatus polític de Catalunya. Els resultats 

obtinguts sobre aquesta qüestió mostren que la major part de les respostes, exactament el 

41,8 %, són que Catalunya hauria de ser “Un estat dins d’una Espanya federal”. En segon 

lloc, amb un 27,9 %, trobem l’opció d’una Catalunya com “Un estat independent”. En tercer 

i quart lloc, es troben, respectivament, les opcions de Catalunya com “Una comunitat 

autònoma”, amb el 22,7 % de les respostes, i Catalunya com “Una regió d’Espanya”, amb 

el 7,6 %. En conjunt, les opcions no independentistes totalitzen el 72,1 % de les respostes. 

D’altra banda, pràcticament un 70 % de l’afiliació està per un canvi de la situació actual, si 

sumem les dues primeres opcions (Estat federal i Estat independent). 

Taula 5.220. Estatus polític de Catalunya 

 
 Respostes  Percentatge  Percentatge vàlid  

Un estat dins d’una Espanya federal 649 40,3 % 41,8 % 

Un estat independent 433 26,9 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 352 21,9 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 118 7,3 % 7,6 % 

Total respostes 1.552 96,5 % 100,0 % 

NC 57 3,5 %   

Total 3.161 100,0 %   

 

Si comparem els resultats amb els del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de 

novembre del 2020, veiem que les opcions de canvi de la situació actual presenten un 

percentatge una mica superior en el cas de l’afiliació del sindicat, però, mentre en aquesta, 

l’opció majoritària és la federal, en el conjunt de la ciutadania l’opció majoritària és l’Estat 

independent. Tornem aquí a recordar que les dades del CEO es refereixen a la població 

en general, no a la població assalariada. 
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Taula 5.22. Comparació amb els resultats del baròmetre d’opinió del CEO 

 
 Enquesta* CEO 

Un estat dins una Espanya federal 40,3 % 27,8 % 

Un estat independent 26,9 % 35,1 % 

Una comunitat autònoma 21,9 % 27,4 % 

Una regió d’Espanya 7,3 % 5,5 % 

Total 96,5 % 95,8 % 

NS/NC 3,5 % 4,3 % 
*Els percentatges són sobre el total, inclosos els NC/NS, per poder-les comparar amb les dades disponibles del CEO  
que es presenten d’aquesta manera. 
Font: baròmetre d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió de novembre del 2020 

 

Per edat, s’observa que com més edat, s’evidencia un major suport a la consideració de 

Catalunya com “Un estat dins d’una Espanya federal”. L’opció “Un estat independent” se 

situa per sobre de la mitjana entre el grup més jove i el grup de 46 a 64 anys. L’opció “Una 

comunitat autònoma” se situa per sobre de la mitjana en els dos trams d’edat més joves. 

L’opció “Una regió d’Espanya”, se situa per sobre de la mitjana també en els dos trams 

més joves. 

Taula 5.23. Estatus polític de Catalunya per grups d’edat 

 
 Fins a 30 

anys 
De 31 a 
45 anys 

De 46 a 
64 anys 

65 i més 
anys 

Total 

Un estat dins d’una Espanya federal 34,4 % 39,6 % 41,9 % 61,4 % 41,8 % 

Un estat independent 28,0 % 24,4 % 30,4 % 22,7 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 28,0 % 27,7 % 20,3 % 14,8 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 9,68 % 8,69 % 7,42 % 1,14 % 7,6 % 

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

 

Per lloc de naixement, s’evidencien diferències significatives en cadascuna de les opcions 

de resposta, entre elles una diferència de 15 punts percentuals en la proposta de 

Catalunya com “Un estat independent” a la qual les persones nascudes fora d’Espanya li 

donen un suport menor. També l’afiliació nascuda a l’estranger opta per l’opció “Una 

comunitat autònoma” en 13 punts percentuals més que les nascudes a Espanya. D’altra 

banda, ressalta que les opcions no independentistes per a la població nascuda fora 

d’Espanya representen el 85,0 % de les respostes, mentre que per a les persones 

nascudes dins del territori espanyol representen el 69,9 % de les respostes. 

Taula 5.221. Quin creus que hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per lloc de naixement 

 
 Espanya Món Total 

Un estat dins d’una Espanya federal 43,1 % 34,5 % 41,8 % 

Un estat independent 30,1 % 15,0 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 20,7 % 34,5 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 6,2 % 15,9 % 7,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Per situació laboral, s’observa una gran diferència en la consideració de Catalunya com 

“Un estat independent”, ja que mentre que per a l’afiliació ocupada i la pensionista aquesta 

opció representa el 29,3 % i 30 % de les respostes, respectivament, per a l’afiliació en 

situació d’atur representa només el 16,2 %. Així mateix, es ressalta una diferència de més 

de 9 punts percentuals entre els tres grups en el suport de l’opció Catalunya com “Una 

regió d’Espanya” i de Catalunya com “Una comunitat autònoma”. 

Taula 5.25. Quin creus que hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per situació laboral 

 
 Ocupat/ada Aturat/ada Pensionista Total 

*Un estat dins d’una Espanya federal 41,30 % 35,81 % 52,86 % 41,8 % 

Un estat independent 29,03 % 16,22 % 30,00 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 22,55 % 31,76 % 14,29 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 7,12 % 16,22 % 2,86 % 7,6 % 

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

 

Com més alt és el nivell d’estudis, més alt és el suport a l’opció federal i menor a l’opció 

autonòmica i la de Catalunya com “Una regió d’Espanya”. 

Taula 5.26. Quin creus que hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per nivell d’estudis 

 
 Elementals  Mitjans  Superiors  Total 

Un estat dins d’una Espanya federal 30,00 % 39,51 % 47,30 % 41,8 % 

Un estat independent 29,29 % 26,47 % 29,37 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 26,43 % 24,68 % 19,37 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 14,29 % 9,34 % 3,97 % 7,6 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,0 % 

 

Per antiguitat afiliativa, s’observa un més alt suport de l’afiliació amb més antiguitat per les 

opcions més sobiranistes, especialment la federalista. 

Taula 5.27. Quin creus que hauria de ser l’estatus polític de Catalunya per antiguitat afiliativa 

 
 Fins a 5 anys Més de 5 anys Total 

Un estat dins d’una Espanya federal 37,64 % 44,53 % 41,8 % 

Un estat independent 25,53 % 29,44 % 27,9 % 

Una comunitat autònoma 27,00 % 19,87 % 22,7 % 

Una regió d’Espanya 9,82 % 6,16 % 7,6 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,0 % 

 

No s’observen diferències per sexes sobre l’estatus polític de Catalunya.   
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6. SÍNTESI DE RESULTATS 

 

 

L’afiliació a CCOO de Catalunya mostra una alta participació social especialment en 

associacions de solidaritat i cooperació i clubs esportius. Qui més participa és l’afiliació 

més gran i la que té més estudis. En partits polítics hi participen més els homes i l’afiliació 

de més edat, però també la més jove. 

El mitjà d’informació més utilitzat és la premsa digital i, en segon lloc, la televisió. L’afiliació 

utilitza menys la televisió que el total de la ciutadania de Catalunya segons les dades del 

CEO. La meitat de l’afiliació utilitza les xarxes socials. Els homes utilitzen més la ràdio i la 

premsa (digital i escrita) i les dones utilitzen més les xarxes socials i persones conegudes, 

com les persones més joves. Els més grans de 65 utilitzen més la ràdio i la premsa 

escrita, igual que l’afiliació jubilada i la de més antiguitat. L’afiliació estrangera utilitza més 

la informació de família i amics. Com més estudis, menys ús de la televisió i més ús de la 

ràdio i la premsa digital.  

La primera preocupació, amb diferència, és l’atur i la precarietat, seguida de la salut, 

l’educació, la desigualtat, el canvi climàtic i l’accés a l’habitatge. Aquestes sis 

preocupacions estan per sobre de la mitjana d’importància. Les dones situen la violència 

masclista en el 6è lloc d’importància mentre que els homes la situen en el 13è. L’afiliació 

més jove també dona més importància a la violència masclista que els altres grups d’edat. 

L’habitatge preocupa més a l’afiliació més jove, a la nascuda fora d’Espanya i a la que 

està sense feina. Com menys estudis, més preocupen la inseguretat ciutadana, la salut i la 

insatisfacció amb la política, i preocupa menys el canvi climàtic. Com més estudis, més 

preocupen les relacions Catalunya-Espanya.  

Dos terços de l’afiliació creu que s’han fet avenços lents en la igualtat de gènere. En total 

una gran majoria creu que s’han fet avenços. L’afiliació menys optimista són les dones, 

l’afiliació més jove, la nascuda a l’estranger, la que està a l’atur i la que té menys estudis. 

Hi ha un acord majoritari amb les propostes d’intervenció per garantir la paritat a la 

societat, l’economia i la política. No hi ha tant acord amb la proposta de reserva de llocs de 

treball, excepte en les dones, que hi estan més d’acord. L’afiliació més jove està menys 

d’acord amb les propostes d’intervenció, la que té menys estudis està més d’acord amb la 

no intervenció en possible contradicció amb el fet que és el nivell d’estudis més pessimista 

pel que fa a la igualtat de gènere. 
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Hi ha un acord molt alt en totes les propostes sobre les activitats de cures. La que suscita 

més acord és la que afirma la responsabilitat de l’Administració, seguida de la que proposa 

la necessitat del reconeixement del valor d’aquestes activitats. L’afiliació amb menys 

estudis, les dones, la més jove i la nascuda a l’estranger són les que es mostren una mica 

més d’acord amb el fet que les cures són responsabilitat de la família. 

Trobem també un acord molt alt en les propostes per millorar la qualitat de l’ocupació, 

menys en la de formar-se fora d’hores de treball, excepte en el cas de l’afiliació nascuda a 

l’estranger. Com més edat, més d’acord amb la utilitat dels ERTO; a menys edat, menys 

d’acord a potenciar el teletreball. 

Respecte de la millora dels salaris, es dona més suport a lligar-los a l’evolució de l’IPC i 

menys a lligar-los a la productivitat, especialment en el cas de l’afiliació de més edat. Els 

homes estan una mica més d’acord que les dones a deixar-ho a les mans de la negociació 

col·lectiva i també ho estan l’afiliació de més edat i la pensionista. 

Hi ha un acord molt ampli amb totes les propostes per reduir l’atur. Les dones ho estan 

una mica menys que els homes en el cas de la reducció de jornada. L’afiliació més jove 

està una mica més d’acord a incentivar econòmicament les empreses, mentre que 

l’afiliació de més edat i la pensionista és la que hi està menys d’acord. 

També observem un acord molt ampli en totes les propostes sobre la política d’habitatge 

(totes al voltant o per sobre de 4). La que més suport suscita és la d’ampliar el parc 

d’habitatge social de lloguer, a la qual dona més suport que la mitjana l’afiliació de més 

edat. La proposta que rep una mica menys de suport és la d’ajudes a la compra 

d’habitatge, hi estan menys d’acord l’afiliació de més edat, l’afiliació pensionista i l’afiliació 

amb més estudis. 

També hi ha un alt acord amb les propostes sobre prestacions socials. Com més edat, 

més suport a la idea que l’Estat ha de garantir que tothom pugui viure amb dignitat, i 

menys a la que s’ha d’evitar que hi hagi qui s’instal·li en la recepció d’ajudes; també hi 

està menys d’acord l’afiliació pensionista. Com més estudis, menys suport a la necessitat 

de garantir els recursos per a tothom que hi té dret. 

No hi ha el mateix suport a les diferents propostes sobre fiscalitat, cosa que té sentit si 

tenim en compte que algunes són contràries entre si. Les propostes que van en la línia 

d’augmentar els impostos a qui més té i reduir-los a les rendes baixes són les que tenen 

més suport. En segon lloc, també s’està força d’acord a harmonitzar tipus a tot el territori 

espanyol i en el cànon ecològic. No obtenen tant suport la proposta d’assolir el nivell 

d’impostos de la mitjana de la UE, ni a reduir les bonificacions a les empreses on hi ha una 

certa disparitat d’opinió. No hi ha acord amb la reducció general d’impostos; també aquí 

trobem una disparitat d’opinions. Hi ha desacord a incrementar els impostos al consum. 
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L’afiliació de més edat, la pensionista i la que té més antiguitat és la que està més d’acord 

a arribar a la mitjana europea, i la que està més en desacord a reduir els impostos en 

general. L’afiliació nascuda a l’estranger i les dones estan una mica més d’acord a reduir 

els impostos en general. Com més estudis, més d’acord a incrementar els impostos als 

que més tenen, en les taxes ecològiques i a reduir les bonificacions de les empreses, i 

més en desacord en la reducció general d’impostos i també a reduir els impostos a les 

rendes baixes.  

Respecte dels drets de les persones estrangeres, trobem un alt acord pel que fa als drets 

bàsics però amb alguna limitació, com un mínim de temps per al dret a vot. L’afiliació de 

més edat i la de més antiguitat és la més disposada a reconèixer drets. L’afiliació nascuda 

a Espanya és més restrictiva que la nascuda a l’estranger i com més estudis es tenen, 

més reconeixement de drets. 

Les propostes sobre sostenibilitat ambiental són de les que més acord susciten. La que 

més suport rep és la de protegir els treballadors i treballadores del canvi de model 

productiu, i com més edat, més acord en totes les propostes. 

És totalment majoritària la preferència per la gestió pública dels servies públics per als tres 

serveis proposats, tot i que en el cas de l’educació aquesta preferència és menor. Com 

més edat, més preferència per la gestió pública, i com més estudis, menys preferència, en 

els tres serveis públics plantejats. L’afiliació aturada està més d’acord que la resta en 

l’externalització de la gestió dels serveis socials i de l’educació. En la gestió pública de 

l’educació, les dones hi estan més d’acord que els homes. 

Dos terços de l’afiliació que té o ha tingut fills els ha escolaritzat a l’escola pública. La resta 

majoritàriament ho ha fet en escoles concertades, una mica més en escoles religioses que 

en escoles laiques. Han escolaritzat més a l’escola pública les dones, l’afiliació de més 

edat i la pensionista. Han escolaritzat més que la resta en escoles concertades l’afiliació 

aturada i la que té més estudis. 

Pel que fa a l’autoidentificació nacional, la resposta més freqüent és la de “Tant català/ana 

com espanyol/a” i la menys freqüent és “Només espanyol/a”. Les dades mostren un 

percentatge molt més alt d’autoidentificació catalana que d’autoidentificació espanyola, tot 

i que en comparació amb el baròmetre del CEO, l’afiliació al sindicat mostra un 

percentatge més baix d’identificació catalana. És important el percentatge d’afiliació que 

no s’identifica amb la polaritat català/ana - espanyol/a, i contesta l’opció “Altres”, la qual 

representa un 7,4 % de l’afiliació nascuda a Espanya i un 36,2 % de l’afiliació nascuda a 

l’estranger. S’autoidentifica més com a catalana, l’afiliació pensionista, la de més edat i la 

més antiga. S’identifica menys com a catalana, l’afiliació aturada, la nascuda a l’estranger i 

la que té menys estudis. 
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Pel que fa a l’afinitat amb forces polítiques tenim que la força política amb més afiliació afí 

és En Comú Podem, a la qual segueixen, a una certa distància, ERC i el PSC, per aquest 

ordre. Més lluny venen Junts per Catalunya, la CUP i Ciutadans, també per aquest ordre. 

Vox, el PDeCAT i el PP presenten uns percentatges molt baixos, difícils de tenir en 

compte. En els homes, la segona opció és el PSC, amb ERC molt a prop, mentre que en 

les dones és a la inversa. El volum de persones que responen l’opció “Altres” és molt 

considerable, i com s’explica en la part corresponent de l’informe, entenem que hi ha 

motius molt diversos per explicar la tria d’aquesta opció: és un calaix de sastre. L’afiliació 

de més edat i la pensionista són les més afins a En Comú Podem i, en segon lloc, al PSC. 

A menys edat, més afinitat amb “Altres”, igual que l’afiliació nascuda fora d’Espanya. Com 

més estudis, menys afinitat amb Ciutadans i més amb En Comú Podem. 

Més d’un 18 % de l’afiliació respon que s’identifica amb “Altres opcions polítiques 

diferents”. Es tracta d’un percentatge significatiu. Tot i així, en l’anàlisi de l’afinitat política 

segons les variables de perfil, considerem que no podem tenir en compte l’afiliació que ha 

respost “Altres”, perquè es tracta d’una resposta a la qual no es pot associar cap perfil 

ideològic, atesa la diversitat de motius pels quals hom pot respondre aquesta opció.  

Dos terços de l’afiliació està d’acord amb la realització d’un referèndum sobre la relació 

entre Catalunya i Espanya. Aquest acord és inferior al del total de la ciutadania de 

Catalunya recollit en el baròmetre d’opinió del CEO (77 %). Les dones hi estan més 

d’acord que els homes, i l’afiliació nascuda a Espanya hi està més que la nascuda a 

l’estranger. 

Un estat dintre d’una Espanya federal és la primera opció pel que fa a l’estatus polític de 

Catalunya; la segona és l’Estat independent. Si ho comparem amb els resultats del 

baròmetre del CEO veiem que les opcions que signifiquen un canvi respecte de la situació 

actual presenten percentatges superiors en l’afiliació al sindicat, però en el cas del 

baròmetre del CEO la primera opció és l’Estat independent. Com més edat, més estudis i 

més antiguitat, més aposta federal. Hi ha molt menys independentisme en l’afiliació 

nascuda fora d’Espanya.  
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7. CONCLUSIONS 

 

 

La segona Enquesta sobre opinions i actituds sociopolítiques de l’afiliació mostra com a 

tret més rellevant un elevat grau de consens al voltant de les propostes del sindicat 

en tot allò que són qüestions d’acció sindical i socioeconòmiques.   

Les respostes de les preguntes que permeten expressar diferents graus d’acord o prioritat 

indiquen que un gruix molt important de l’afiliació coincideix amb els plantejaments que la 

nostra organització defensa en els espais de negociació col·lectiva i de concertació social. 

Això és així tant en les valoracions mitjanes com pel que fa a les desviacions mitjanes, que 

ens mostren una tendència clara a la concentració en les respostes. Les opcions en les 

desviacions que mostren una major polarització de les opinions es mantenen sempre en 

magnituds relativament modestes. Per tant, en els casos en què hi ha opinions que no es 

corresponen amb el consens troncal aquestes són clarament minoritàries i tampoc gaire 

allunyades d’aquest.   

Les temàtiques en què hi ha un consens més alt són les relatives a la millora dels 

salaris, la qualitat de l’ocupació i la sostenibilitat pel que té a veure amb el treball i 

l’empresa. És a dir, aquelles més vinculades a l’acció sindical i a l’ocupació. En l’enquesta 

de la 2a Assemblea sindical oberta (ASO) vam detectar el mateix fenomen.1 Podem dir, 

doncs, que existeix un consens reforçat en aquelles matèries més vinculades a allò 

que les persones afilades perceben com l’acció més propera i quotidiana i on el 

sindicat és més decisiu. És remarcable que propostes relatives a un tema emergent com 

és el canvi vers la sostenibilitat a l’empresa formin part d’aquest consens tan elevat.  

Existeix també un consens molt alt en les mesures sobre igualtat de gènere, política 

d’habitatge, treball de cures, reducció de l’atur, prestacions i serveis socials, i drets 

de la població estrangera. També passa el mateix amb les propostes de fiscalitat del 

sindicat, si bé amb alguna particularitat, que comentem més endavant.  

Aquesta edició de l’enquesta ha reforçat la presència de qüestions relatives a la igualtat 

entre dones i homes. Malgrat les diferències, no gaire grans, entre homes i dones pel que 

fa a la percepció de l’evolució dels canvis i al suport a les mesures de correcció de les 

desigualtats que es proposen, és remarcable que aquestes qüestions tenen un suport 

semblant a la resta de les que formen part de l’anomenat consens del sindicat. Cal 

                                                      
1 La proposta de l’enquesta de l’ASO que va rebre més suport va ser la relativa a la defensa del sistema 

públic de pensions i, a continuació, aquelles que tenien relació amb l’empresa tant pel que fa a salaris, 
ocupació i sostenibilitat com a igualtat i lluita contra les discriminacions.  
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assenyalar, a més, que la valoració mitjana més baixa per part dels homes té més a veure 

amb una baixa valoració d’aquestes propostes per una part petita dels homes enquestats i 

que la majoria d’ells fa valoracions idèntiques a les de les companyes afiliades. Reforçant 

el que ja s’ha comentat abans, la proposta més associada a l’acció sindical a l’empresa —

la lluita contra la bretxa salarial en la negociació col·lectiva— té un suport encara més alt 

que la resta i un altíssim grau d’unanimitat.   

Relacionades amb les qüestions d’igualtat, hi ha les relatives al treball de cures.  

Formarien part del consens més reforçat del sindicat la proposta de provisió de serveis en 

condicions de treball digne per part de les administracions i el reconeixement social de les 

cures. En un nivell una mica més baix de valoració mitjana i amb més dispersió (tot i que 

petita), trobem l’afirmació que relaciona el baix reconeixement de les cures amb el fet que 

acostumen a fer-les les dones. Cal remarcar que una afirmació que s’allunya de les 

propostes del sindicat (situar la responsabilitat de les cures en la família) té una 

valoració mitjana relativament alta i amb no gaire dispersió. L’anàlisi de les respostes 

per grups d’edat porta a concloure que la pregunta, en no diferenciar diferents tipus de 

cures (criança, atenció a persones dependents o a gent gran dependent), no ha estat prou 

clara per donar lloc a conclusions.  

Ja hem assenyalat que les qüestions de sostenibilitat vinculades a l’empresa són de les 

que reben una valoració mitjana més alta i reuneixen un consens més ampli. Cal 

assenyalar, però, una valoració menor i més dispersió pel que fa al suport de mesures de 

limitació de circulació als vehicles privats i contaminants a les ciutats, tot i que la mitjana 

de suport és relativament alta.  

Pel que fa a la gestió dels serveis públics (salut, serveis socials i educació) hi ha un 

molt alt consens (al voltant del 90 %) sobre el fet que aquests haurien de ser de 

titularitat i gestió pública. En el cas de l’educació, un 12,5 % de les respostes opten per 

l’externalització de la gestió, i un 2,5%, per la privatització.   

Pel que fa a les prestacions socials, l’afirmació que l’Estat ha de garantir que tothom 

sense recursos tingui el mínim per viure amb dignitat té un dels suports més alts i 

cohesionats de tota l’enquesta. En canvi, la proposta que cal garantir prou recursos per 

a aquest fi té menys suport, cosa que mostraria una certa contradicció en una part de les 

persones enquestades, fenomen que apareix també en les qüestions sobre fiscalitat.  

L’enquesta mostra una valoració mitjana molt semblant (4 dècimes de diferència, al 

llindar de no ser significativa) de la proposta de reduir els impostos i de la 

d’augmentar la pressió fiscal fins a la mitjana de la UE —amb el suport més alt per la 

darrera. Aquestes qüestions tenen un major grau de dispersió en les valoracions. 

Així com les propostes que augmentarien l’esforç fiscal de les rendes altes o reduirien el 

de les baixes tenen una alta valoració i un consens altíssim, trobem menys suport en les 
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que podrien arribar a suposar un possible augment d’impostos. En aquest sentit, hi ha 

força consens en el desacord amb l’augment d’impostos indirectes, i en altres qüestions 

apareix una certa polarització entre la majoria de les respostes i un grup menor d’aquestes 

que no hi dona suport.  

Es dona el cas que el suport major a la reducció d’impostos és entre els grups on podem 

suposar que hi ha més persones en situació de precarietat (nascudes fora d’Espanya, amb 

estudis elementals, dones…), fet que ens porta a concloure que una part d’aquestes 

respostes estan molt determinades per la insuficiència dels ingressos d’aquestes 

persones.   

Pel que fa als drets de la població estrangera a Espanya, les opcions estaven ordenades 

en una seqüència de reconeixement de drets bàsics sense condicions a d’altres on 

s’afegien determinats aclariments o condicionants. El més remarcable és l’ampli 

consens i l’alta valoració mitjana al voltant de l’afirmació més senzilla de 

reconeixement de drets bàsics i el rebuig clarament majoritari a condicionar l’accés 

a aquests drets a la “prioritat” de la població espanyola. En aquest darrer cas, però, hi 

ha una clara dispersió en les respostes que mostra que una part de les respostes està 

d’acord o no gaire en desacord amb aquesta sentència.   

Pel que fa a la pregunta sobre referèndum per determinar com ha de ser la relació 

Catalunya-Espanya, hi ha un suport molt majoritari a la proposta de referèndum (que 

formaria part del reiteradament esmentat consens sindical), tot i el desacord d’un 18,6 % 

de les respostes. 

Sobre l’estatus polític de Catalunya, el manteniment de la situació actual té un suport 

minoritari. L’opció per l’Estat federal és la majoritària, amb un 40,3 %; l’opció per la 

independència té un suport del 26,9 %, i l’opció per la comunitat autònoma és del 21,9 %. 

En el primer cas, 12,5 punts per sobre del baròmetre del CEO; en el segon, 8,2 per sota, i 

en el tercer, 5,5 per sota.   

Consegüentment, amb el que hem anomenat consens del sindicat, la gran majoria de 

l’afiliació manifesta afinitat per partits d’esquerres. Un resultat no esperat de l’enquesta és 

l’important percentatge (18,9 %) que ha triat “Altres”, opció que respon a raons variades, 

que van des del fet de no tenir dret a vot fins a la insatisfacció política.  

Hi ha una correlació en les respostes d’identificació nacional, de referèndum sobre la 

relació Catalunya-Espanya i d’estatus polític de Catalunya i les afinitats per partits polítics. 

Hem estudiat si també hi havia una correlació entre l’afinitat política i les opinions sobre 

temes socioeconòmics. Les afinitats de l’afiliació són molt majoritàriament amb partits  

d’esquerres, és dir, la mostra de respostes que manifesta afinitat per partits de dretes és 

petita. Dit això, la conclusió principal en aquest sentit és que aquesta representació de l’eix 
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dreta-esquerra segons les propostes socioeconòmiques així com el reconeixement de 

diferents graus en aquest ventall existeix entre la nostra afiliació de la mateixa manera que 

en el conjunt de societat. Cal remarcar que com més a l’esquerra és el partit amb el qual 

es manifesta afinitat, més d’acord s’està també amb les propostes del sindicat.  

El grup que més coincideix amb les propostes del sindicat és el de majors de 65 anys, 

pensionistes. La seva sintonia amb les propostes de CCOO arriba al punt que en 

qüestions on prevèiem que es pronunciessin segons la seva etapa vital, com ara 

preocupació per la salut, ho fan per sota d’altres grups d’edat. Els preocupa més, per 

exemple, l’atur i la precarietat, l’increment de les desigualtats o el canvi climàtic. És un 

grup que, malgrat ser petit en el pes de l’afiliació, influeix en els resultats del grup de 

persones amb més de 5 anys d’afiliació. També és un grup on l’afiliació al sindicat és per 

raons d’afinitat, cosa que explica l’alt grau de sintonia amb les propostes de l’organització.  

Així mateix hem d’assenyalar que entre els menors de 30 anys la preocupació per la 

insatisfacció política l’ha assenyalat un 35,4 % de les respostes i un 31,6 %  ha triat  

“Altres” com a afinitat política.  

La pauta més significativa per preveure com de properes són les respostes al consens 

sindical és l’antiguitat en l’afiliació. Encara que les raons per afiliar-se no hagin estat 

d’afinitat, l’estabilitat en l’afiliació comporta la transmissió de valors i l’assumpció de les 

propostes de l’organització.  

 

 

 

 



 

 
 

 


