índex

pàg. següent >>

CONVIVÈNCIA
SOCIAL I INTERCULTURAL
EN TERRITORIS
D’ALTA DIVERSITAT
ENQUESTA

2015

SOBRE CONVIVÈNCIA
INTERCULTURAL
EN L’ÀMBIT LOCAL

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

OBRA SOCIAL. L’ÀNIMA DE ”LA CAIXA”

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

CONVIVÈNCIA
SOCIAL I INTERCULTURAL
EN TERRITORIS
D’ALTA DIVERSITAT
ENQUESTA

2015

SOBRE CONVIVÈNCIA
INTERCULTURAL
EN L’ÀMBIT LOCAL
Tercer informe general

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

Edició:

Obra Social ”la Caixa”
Autors:

Carlos Giménez Romero
Director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
Catedràtic d’Antropologia. Universitat Autònoma de Madrid

Josep Lobera
Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid

Toni Mora
Professor agregat. Universitat Internacional de Catalunya

David Roche
Professor associat. Universitat Internacional de Catalunya
Disseny i realització del treball de camp i de la recollida de dades:

SIGMA DOS
Disseny gràfic:
Cèl·lula, Acció Creativa
Correcció lingüística:
Solució de Continuïtat
Traducció:
Solució de Continuïtat
Impressió:
Novoprint, S.A.
© de l’edició, Obra Social ”la Caixa”, 2015
Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona
DL:
B 29825-2015

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

5

Í ndex
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

ÍNDEX
PRESENTACIÓ______________________________________________________________________________17
PREFACI___________________________________________________________________________________ 19
INTRODUCCIÓ: PLANTEJAMENT, ENFOCAMENT I METODOLOGIA_______________________21
I

Plantejament general del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural_ _____________________________________________________________ 23

II

Enfocament i marc conceptual: convivència,
coexistència i hostilitat en contextos multiculturals_____________________________________31

III

Metodologia i fitxa tècnica de les enquestes___________________________________________ 38

L’ESTAT DE LA CONVIVÈNCIA EN TERRITORIS D’ALTA DIVERSITAT_____________________49

1.

RELACIONS EN LA COMUNITAT: D’ALLÒ SOCIAL A ALLÒ INTERCULTURAL________ 53

1.1

Valoracions de l’estat de la convivència a la localitat___________________________________ 56

1.2 Relacions entre veïns segons els espais d’interacció___________________________________64
1.3 Relacions interculturals a la localitat___________________________________________________ 67
1.4 Percepcions de discriminació__________________________________________________________ 74
1.5 Resum d’indicadors____________________________________________________________________ 83
1.6 Idees clau______________________________________________________________________________ 88

2.

ACTITUDS CAP A LA DIVERSITAT, LES MINORIES ÈTNIQUES
I LA IMMIGRACIÓ_____________________________________________________________________ 91

2.1

Actituds cap a la diversificació al territori______________________________________________ 93

2.2 Actituds cap a les minories autòctones: la qüestió gitana _____________________________96
2.3 Actituds cap a les minories al·lòctones: la qüestió immigrant__________________________99
2.4 Actituds cap als comerços regentats per estrangers__________________________________ 107
2.5 Actituds cap a la diversitat a l’escola___________________________________________________110
2.6 Actituds cap a la diversitat religiosa___________________________________________________ 112
2.7 Resum d’indicadors___________________________________________________________________ 122
2.8 Idees clau_____________________________________________________________________________ 126

3.

NORMATIVES, REGLES DEL JOC I CIVISME_ ________________________________________ 129

3.1 Normes de convivència a l’edifici______________________________________________________131
3.2 Normes de convivència al territori____________________________________________________ 139
3.3 Diferenciació de col·lectius en el compliment
de les normes de convivència___________________________________________________________ 143

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

6

Í ndex
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

3.4 Resum d’indicadors___________________________________________________________________ 145
3.5 Idees clau_____________________________________________________________________________ 147

4.

ELS VALORS EN LA VIDA LOCAL____________________________________________________ 149

4.1 Solidaritat_ ____________________________________________________________________________ 151
4.2 Respecte_ ____________________________________________________________________________ 156
4.3 Pluralisme_____________________________________________________________________________ 160
4.4 Igualtat_______________________________________________________________________________ 170
4.5 Resum d’indicadors___________________________________________________________________ 177
4.6 Idees clau______________________________________________________________________________181

5.

PARTICIPACIÓ I MOBILITZACIÓ_ ____________________________________________________ 183

5.1 Actitud davant la igualtat de drets polítics____________________________________________ 185
5.2 Mobilització social____________________________________________________________________ 189
5.3 Associacionisme______________________________________________________________________ 194
5.4 Resum d’indicadors___________________________________________________________________ 196
5.5 Idees clau_____________________________________________________________________________ 199

6. 	COMUNICACIÓ INTERCULTURAL: DE LA DIVERSITAT
LINGÜÍSTICA A L’ÚS DELS MITJANS_________________________________________________ 201
6.1 Plurilingüisme________________________________________________________________________ 203
6.2 Ús de mitjans de comunicació________________________________________________________ 210
6.3 Resum d’indicadors___________________________________________________________________ 215
6.4 Idees clau_____________________________________________________________________________ 219

7.

CONFLICTIVITAT_____________________________________________________________________ 221

7.1

Conflictivitat interpersonal____________________________________________________________223

7.2 Conflictivitat territorial________________________________________________________________224
7.3 Resum d’indicadors___________________________________________________________________229
7.4 Idees clau_____________________________________________________________________________232

8.

IDENTITAT I PERTINENÇA LOCAL___________________________________________________233

8.1 Satisfacció residencial________________________________________________________________235
8.2 Pertinença local_______________________________________________________________________ 241
8.3 Resum d’indicadors__________________________________________________________________ 250
8.4 Idees clau_____________________________________________________________________________252

9.

CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS I ESTAT DEL BENESTAR_______________________255

9.1 Confiança en les institucions locals___________________________________________________257
9.2 Satisfacció amb la gestió municipal___________________________________________________ 261

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

7

Í ndex
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

9.3 Satisfacció amb l’acompliment dels empleats públics locals__________________________265
9.4 Actitud davant l’accés dels estrangers als serveis públics_____________________________267
9.5 Resum d’indicadors___________________________________________________________________273
9.6 Idees clau_____________________________________________________________________________278
CONCLUSIONS___________________________________________________________________________279
I

Conclusions generals segons els perfils d’inclusió, exclusió i ambivalència____________ 281

II

Conclusions específiques segons les dimensions de la convivència __________________289

III

Conclusions pràctiques de cara a les polítiques locals,
la intervenció social i el projecte d’intervenció comunitària intercultural_____________ 300

BIBLIOGRAFIA__________________________________________________________________________ 303
QÜESTIONARI_____________________________________________________________________________311

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

9

Í ndex de taules
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1

Territoris d’intervenció enquestats el 2015______________________________________40

Taula 2

Enquestes fetes a cada territori________________________________________________44

Taula 1.1

Valoració de les relacions al territori____________________________________________ 56

Taula 1.2

Valoració de les relacions al territori per edat_ _________________________________ 57

Taula 1.3

Mitjanes de la valoració de les relacions al territori per edat____________________ 57

Taula 1.4

Valoració de les relacions al territori per origen_ _______________________________ 58

Taula 1.5

Mitjanes de la valoració de les relacions al territori per nacionalitat_____________ 58

Taula 1.6

Evolució de la convivència local________________________________________________ 59

Taula 1.7

Evolució de la convivència local________________________________________________ 59

Taula 1.8

Influència de la crisi en la convivència__________________________________________64

Taula 1.9

Valoració de les relacions segons els espais d’interacció _______________________66

Taula 1.10

Valoració de les relacions interculturals ________________________________________ 68

Taula 1.11

Diversitat a l’edifici, per regió d’origen___________________________________________71

Taula 1.12

Mitjanes de la diversitat per nacionalitat_______________________________________ 72

Taula 1.13

Diversitat a l’edifici per nivell educatiu__________________________________________ 73

Taula 1.14

Mitjanes de la diversitat per nivell educatiu_____________________________________ 73

Taula 1.15

Mitjanes de la diversitat per parella estrangera_________________________________ 74

Taula 1.16

Sentiment de discriminació per:________________________________________________ 75

Taula 1.17

Sentiment de discriminació per origen per nacionalitat_ _______________________ 76

Taula 1.18

Mitjanes per nacionalitat del sentiment de discriminació per origen____________ 76

Taula 1.19

Sentiment de discriminació segons anys a la localitat__________________________ 77

Taula 1.20 Mitjanes del sentiment de discriminació per origen,
segons anys al territori_________________________________________________________ 77
Taula 1.21

Sentiment de discriminació per religió, per religió practicada__________________ 78

Taula 1.22

Mitjanes per religió practicada del sentiment
de discriminació per religió_____________________________________________________ 78

Taula 1.23 Sentiment de discriminació per trets físics per nacionalitat_____________________ 79
Taula 1.24 Mitjanes del sentiment de discriminació
per trets físics, segons l’origen_ ________________________________________________80
Taula 1.25 Discriminació declarada________________________________________________________ 81
Taula 1.26 Resum d’indicadors de la dimensió relacional__________________________________84
Taula 1.27

Resum d’indicadors de la dimensió relacional
per a la població autòctona____________________________________________________ 86

Taula 1.28 Resum d’indicadors de la dimensió relacional
per a la població immigrada____________________________________________________ 87
Taula 2.1

Actituds cap a la diversificació al territori: mostra total_________________________94

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

10

Í ndex de taules
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Taula 2.2

Recel cap als gitanos percebut (per al país i al territori)
i declarat (en el subjecte mateix) ______________________________________________ 98

Taula 2.3

Actitud declarada respecte de la immigració__________________________________100

Taula 2.4

Percepció de l’actitud dels veïns respecte de la immigració___________________ 103

Taula 2.5

Valoració de la diversitat d’origen_____________________________________________ 104

Taula 2.6

Actituds cap als comerços regentats per estrangers__________________________ 108

Taula 2.7

Actitud cap a la diversitat a l’escola____________________________________________ 111

Taula 2.8

Actitud cap a la pràctica de diferents religions_________________________________114

Taula 2.9

Valoració de la diversitat religiosa______________________________________________ 117

Taula 2.10 Recel declarat cap a la religió musulmana______________________________________ 121
Taula 2.11

Resum d’indicadors de la dimensió actitudinal________________________________ 123

Taula 2.12

Resum d’indicadors de la dimensió actitudinal
per a la població autòctona___________________________________________________ 125

Taula 2.13

Resum d’indicadors de la dimensió actitudinal
per a la població immigrada___________________________________________________ 126

Taula 3.1

Evitació de sorolls_____________________________________________________________ 132

Taula 3.2

Manteniment de la neteja a l’edifici____________________________________________ 134

Taula 3.3

Tracte respectuós a l’edifici____________________________________________________ 136

Taula 3.4

Assistència a reunions de comunitat__________________________________________ 137

Taula 3.5

Elements importants per a la convivència_____________________________________ 139

Taula 3.6

Compliment d’hàbits de neteja al territori_____________________________________ 140

Taula 3.7

Ús adequat d’espais públics___________________________________________________ 142

Taula 3.8

Resum d’indicadors de la dimensió de normativitat___________________________ 145

Taula 3.9

Resum d’indicadors de la dimensió de normativitat
per a la població autòctona___________________________________________________ 146

Taula 3.10 Resum d’indicadors de la dimensió de normativitat
per a la població immigrada___________________________________________________ 147
Taula 4.1

Solidaritat_____________________________________________________________________ 152

Taula 4.2

Participació en bancs d’aliments______________________________________________ 154

Taula 4.3

Respecte______________________________________________________________________ 158

Taula 4.4

Assimilacionisme______________________________________________________________ 162

Taula 4.5

Acceptació de l’edificació d’una mesquita_____________________________________ 165

Taula 4.6

Acceptació d’alumnat amb vel islàmic_________________________________________ 168

Taula 4.7

Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers_________________________________ 172

Taula 4.8

Actitud cap a la igualtat laboral_______________________________________________ 175

Taula 4.9

Resum d’indicadors de la dimensió axiològica_________________________________ 178

Taula 4.10 Resum d’indicadors de la dimensió axiològica
per a la població autòctona___________________________________________________ 180
Taula 4.11

Resum d’indicadors de la dimensió axiològica
per a la població immigrada____________________________________________________181

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

11

Í ndex de taules
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Taula 5.1

Actitud enfront del dret a vot d’estrangers en eleccions locals________________ 187

Taula 5.2

Participació en manifestacions________________________________________________ 190

Taula 5.3

Recollida de signatures_________________________________________________________191

Taula 5.4

Participació en accions ciutadanes_____________________________________________191

Taula 5.5

Pertinença a moviments socials_______________________________________________ 192

Taula 5.6

Associacionisme_ _____________________________________________________________ 195

Taula 5.7

Associacionisme_ _____________________________________________________________ 195

Taula 5.8

Resum d’indicadors de la dimensió de participació____________________________ 197

Taula 5.9

Resum d’indicadors de la dimensió de participació
per a la població autòctona___________________________________________________ 198

Taula 5.10 Resum d’indicadors de la dimensió de participació
per a la població immigrada___________________________________________________ 199
Taula 6.1

Idioma matern________________________________________________________________ 204

Taula 6.2

Parla un altre idioma, segons l’origen_________________________________________ 205

Taula 6.3

Parla espanyol per país d’origen______________________________________________ 206

Taula 6.4

Parla català/valencià a les localitats
en què és cooficial, segons l’origen___________________________________________ 206

Taula 6.5

Parla èuscar a les localitats en què és cooficial,
segons la nacionalitat_________________________________________________________207

Taula 6.6

Idioma o idiomes que es parlen a casa, entre la família_______________________ 208

Taula 6.7

Parla l’idioma matern a casa__________________________________________________ 208

Taula 6.8

Parla l’idioma matern a casa, estrangers______________________________________ 209

Taula 6.9

Idioma o idiomes que parlen al barri_ ________________________________________ 209

Taula 6.10 Parla l’idioma matern al barri__________________________________________________ 210
Taula 6.11

Parla l’idioma matern al barri, estrangers______________________________________ 210

Taula 6.12

Ús de mitjans generals i col·lectius (diaris i ràdio)_____________________________ 212

Taula 6.13 Ús de mitjans generals i col·lectius (televisió i internet)________________________ 212
Taula 6.14 Ús de mitjans generals i col·lectius (diaris i ràdio).
Només per a estrangers ______________________________________________________ 213
Taula 6.15 Ús de mitjans generals i col·lectius (televisió i internet).
Només per a estrangers_______________________________________________________ 213
Taula 6.16 Ús de mitjans digitals, només estrangers______________________________________ 215
Taula 6.17

Resum d’indicadors de la dimensió de comunicació intercultural______________ 216

Taula 6.18 Resum d’indicadors de la dimensió de comunicació intercultural
per a la població autòctona___________________________________________________ 218
Taula 6.19 Resum d’indicadors de la dimensió de comunicació intercultural
per a la població immigrada___________________________________________________ 219
Taula 7.1

Conflictivitat interpersonal: nombre d’incidències_____________________________224

Taula 7.2

Percepció de conflictes de convivència al territori_____________________________225

Taula 7.3

Percepció de seguretat al territori_____________________________________________226

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

12

Í ndex de taules
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Taula 7.4

Percepció d’hostilitat al territori_______________________________________________227

Taula 7.5

Percepció del nivell de violència contra les dones a la localitat________________229

Taula 7.6

Resum d’indicadors de la dimensió de conflictivitat__________________________ 230

Taula 7.7

Resum d’indicadors de la dimensió de conflictivitat
per a la població autòctona___________________________________________________ 231

Taula 7.8

Resum d’indicadors de la dimensió de conflictivitat
per a la població immigrada___________________________________________________ 231

Taula 8.1

Satisfacció al territori__________________________________________________________236

Taula 8.2

Arrelament____________________________________________________________________239

Taula 8.3

Sentiment de pertinença al territori___________________________________________242

Taula 8.4

Sentiment de pertinença al municipi__________________________________________245

Taula 8.5

Sentiment de pertinença a la comunitat autònoma (CA)______________________247

Taula 8.6

Resum d’indicadors de la dimensió d’identitat i pertinença local______________ 251

Taula 8.7

Resum d’indicadors de la dimensió d’identitat i pertinença local
per a la població autòctona___________________________________________________252

Taula 8.8

Resum d’indicadors de la dimensió d’identitat
i pertinença local per a la població immigrada_ _______________________________252

Taula 9.1

Confiança en les institucions locals____________________________________________258

Taula 9.2

Satisfacció amb la gestió municipal___________________________________________262

Taula 9.3

Satisfacció amb l’acompliment dels empleats públics locals___________________266

Taula 9.4

Els immigrants i l’estat del benestar___________________________________________268

Taula 9.5

Sanitat i immigració___________________________________________________________ 271

Taula 9.6

Resum d’indicadors de la dimensió de confiança institucional_________________ 274

Taula 9.7

Resum d’indicadors de la dimensió de confiança institucional
per a la població autòctona___________________________________________________276

Taula 9.8

Resum d’indicadors de la dimensió de confiança institucional
per a la població immigrada___________________________________________________ 277

Taula sintètica 1: El perfil de la inclusió i el pluralisme____________________________________282
Taula sintètica 2: El perfil de l’exclusió i l’hostilitat________________________________________284
Taula sintètica 3: La rellevància de l’ambivalència, la indiferència
i les posicions intermèdies______________________________________________287

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

13

Í ndex de gràfics
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

ÍNDEX DE GRÀFICS
Gràfic 1.1

Valoració de les relacions al territori__________________________________________ 56

Gràfic 1.2

Evolució de la convivència local______________________________________________ 59

Gràfic 1.3

Evolució de la convivència local______________________________________________ 59

Gràfic 1.4

Evolució de la convivència local els últims cinc anys:
valoració dels autòctons_____________________________________________________60

Gràfic 1.5

Previsió de l’evolució de la convivència local: població autòctona____________ 62

Gràfic 1.6

Influència de la crisi en la convivència________________________________________64

Gràfic 1.7

Valoració de les relacions segons els espais d’interacció_____________________66

Gràfic 1.8

Valoració de les relacions interculturals_ _____________________________________ 68

Gràfic 1.9

Valoració de les relacions interculturals: espanyols___________________________ 69

Gràfic 1.10

Diversitat a l’edifici____________________________________________________________71

Gràfic 1.11

Valoració de les relacions interculturals: espanyols___________________________ 82

Gràfic 1.12

Mitjanes globals per als indicadors simples___________________________________ 85

Gràfic 2.1

Actituds cap a la diversificació al territori____________________________________94

Gràfic 2.2

Actituds cap a la diversificació al territori____________________________________ 95

Gràfic 2.3

Recel cap als gitanos percebut (per al país i al territori)
i declarat (en el subjecte mateix)_____________________________________________99

Gràfic 2.4

Actitud declarada respecte de la immigració________________________________100

Gràfic 2.5

Actitud declarada respecte de la immigració_________________________________101

Gràfic 2.6

Percepció de l’actitud dels veïns respecte de la immigració_________________ 103

Gràfic 2.7

Valoració de la diversitat d’origen___________________________________________ 104

Gràfic 2.8

Valoració de la diversitat d’origen___________________________________________ 105

Gràfic 2.9

Actituds cap als comerços regentats per estrangers________________________ 109

Gràfic 2.10

Actitud cap a la diversitat a l’escola__________________________________________ 111

Gràfic 2.11

Actitud cap a la diversitat a l’escola__________________________________________ 112

Gràfic 2.12

Actitud cap a la pràctica de diferents religions_______________________________114

Gràfic 2.13

Actitud cap a la pràctica de diferents religions_______________________________ 115

Gràfic 2.14

Actitud cap a la pràctica de diferents religions_______________________________116

Gràfic 2.15

Valoració de la diversitat religiosa____________________________________________ 117

Gràfic 2.16

Valoració de la diversitat religiosa____________________________________________118

Gràfic 2.17

Recel declarat cap a la religió musulmana____________________________________ 121

Gràfic 2.18

Recel declarat cap a la religió musulmana___________________________________ 122

Gràfic 2.19

Mitjanes globals per als indicadors simples
de l’indicador complex actitudinal___________________________________________ 124

Gràfic 3.1

Evitació de sorolls___________________________________________________________ 132

Gràfic 3.2

Evitació de sorolls___________________________________________________________ 133

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

14

Í ndex de gràfics
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Gràfic 3.3

Manteniment de la neteja a l’edifici__________________________________________ 134

Gràfic 3.4

Manteniment de la neteja a l’edifici__________________________________________ 135

Gràfic 3.5

Tracte respectuós a l’edifici_________________________________________________ 136

Gràfic 3.6

Assistència a reunions de comunitat________________________________________ 137

Gràfic 3.7

Assistència a reunions de comunitat________________________________________ 138

Gràfic 3.8

Compliment d’hàbits de neteja al territori___________________________________ 140

Gràfic 3.9

Compliment d’hàbits de neteja al territori____________________________________141

Gràfic 3.10

Ús adequat d’espais públics_________________________________________________ 142

Gràfic 3.11

Ús adequat d’espais públics_________________________________________________ 143

Gràfic 3.12

Col·lectius en respecte de normes___________________________________________ 144

Gràfic 3.13

Mitjanes globals dels indicadors simples
del complex de normativitat________________________________________________ 146

Gràfic 4.1

Solidaritat___________________________________________________________________ 152

Gràfic 4.2

Solidaritat___________________________________________________________________ 153

Gràfic 4.3

Participació en bancs d’aliments____________________________________________ 154

Gràfic 4.4

Participació en bancs d’aliments____________________________________________ 155

Gràfic 4.5

Respecte____________________________________________________________________ 158

Gràfic 4.6

Respecte____________________________________________________________________ 159

Gràfic 4.7

Assimilacionisme____________________________________________________________ 162

Gràfic 4.8

Assimilacionisme____________________________________________________________ 163

Gràfic 4.9

Acceptació de l’edificació d’una mesquita___________________________________ 165

Gràfic 4.10

Acceptació de l’edificació d’una mesquita___________________________________ 165

Gràfic 4.11

Acceptació d’alumnat amb vel islàmic: mostra total_________________________ 168

Gràfic 4.12

Acceptació d’alumnat amb vel islàmic: mostra total_________________________ 169

Gràfic 4.13

Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers: mostra total_________________ 172

Gràfic 4.14

Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers_______________________________ 173

Gràfic 4.15

Actitud cap a la igualtat laboral_____________________________________________ 175

Gràfic 4.16

Actitud cap a la igualtat laboral_____________________________________________ 176

Gràfic 4.17

Mitjanes globals dels indicadors simples del complex axiològic_____________ 179

Gràfic 5.1

Actitud enfront del dret a vot d’estrangers en eleccions locals______________ 187

Gràfic 5.2

Actitud enfront del dret a vot d’estrangers en eleccions locals______________ 188

Gràfic 5.3

Mobilització social___________________________________________________________ 192

Gràfic 5.4

Mobilització social___________________________________________________________ 193

Gràfic 6.1

Mitjanes dels indicadors simples del complex
de comunicació intercultural________________________________________________ 217

Gràfic 7.1

Conflictivitat interpersonal__________________________________________________224

Gràfic 7.2

Percepció de conflictes de convivència al territori___________________________225

Gràfic 7.3

Percepció de seguretat al territori___________________________________________226

Gràfic 7.4

Percepció d’hostilitat al territori_____________________________________________227

Gràfic 7.5

Percepció d’hostilitat al territori: nivell educatiu_____________________________228

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

15

Índex de gràfics
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Gràfic 7.6

Percepció del nivell de violència contra les dones a la localitat______________229

Gràfic 8.1

Satisfacció al territori________________________________________________________236

Gràfic 8.2

Satisfacció al territori________________________________________________________237

Gràfic 8.3

Arrelament__________________________________________________________________239

Gràfic 8.4

Arrelament_________________________________________________________________ 240

Gràfic 8.5

Sentiment de pertinença al territori_________________________________________242

Gràfic 8.6

Sentiment de pertinença al territori_________________________________________243

Gràfic 8.7

Sentiment de pertinença al municipi________________________________________245

Gràfic 8.8

Sentiment de pertinença al municipi________________________________________245

Gràfic 8.9

Sentiment de pertinença a Espanya_________________________________________249

Gràfic 8.10

Mitjanes dels indicadors simples del complex
d’identitat i pertinença local_________________________________________________ 251

Gràfic 9.1

Confiança en les institucions locals__________________________________________259

Gràfic 9.2

Confiança en les institucions locals_________________________________________ 260

Gràfic 9.3

Satisfacció amb la gestió municipal_________________________________________263

Gràfic 9.4

Satisfacció amb la gestió municipal_________________________________________264

Gràfic 9.5

Satisfacció amb l’acompliment dels empleats públics locals_________________266

Gràfic 9.6

Els immigrants i l’estat del benestar_________________________________________268

Gràfic 9.7

Els immigrants i l’estat del benestar: origen i espanyols_____________________269

Gràfic 9.8

Sanitat i immigració_________________________________________________________ 271

Gràfic 9.9

Sanitat i immigració_________________________________________________________ 272

Gràfic 9.10

Mitjanes dels indicadors simples del complex
de confiança institucional___________________________________________________ 275

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

17

Presentació
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

PRESENTACIÓ.
CONVIVÈNCIA SOCIAL
I INTERCULTURAL EN TERRITORIS
D’ALTA DIVERSITAT
Construir societats inclusives que cada vegada són més diverses i complexes és un dels grans
desafiaments d’aquest segle.
L’Obra Social ”la Caixa”, fidel al seu compromís social, atén necessitats sorgides de les transformacions de la societat donant suport a les iniciatives existents i aportant-hi elements innovadors en el camp de la intervenció social.
En una societat en què la presència i l’arrelament de milions de persones d’origen estranger
han incrementat la ja rica diversitat del país, cal promoure-hi processos de desenvolupament,
relació i integració que impliquin tots els protagonistes –Administració, professionals i ciutadania– en la construcció d’una societat cohesionada.
Com a culminació d’una llarga trajectòria de treball amb relació al fenomen migratori i la diversitat cultural, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa des de l’any 2010 el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural en diferents barris i municipis. El Projecte ICI promou, juntament
amb les administracions locals i les entitats del territori, l’articulació d’estratègies de participació social i convivència intercultural que facilitin la inclusió social, la igualtat d’oportunitats
i la cohesió social.
Com a complement al Projecte ICI, periòdicament s’elabora l’enquesta sobre convivència social
i intercultural en territoris d’alta diversitat. Aquesta enquesta ens permet mesurar els resultats
de la intervenció social a cadascun dels territoris en els quals es desenvolupa el Projecte ICI a
partir dels indicadors d’impacte analitzats. L’enquesta complementa l’avaluació del Projecte ICI
amb relació als canvis generats a cada un dels territoris, ajuda a conèixer millor la realitat sociocultural del territori i permet fer-hi els ajustos oportuns i orientar les actuacions promogudes.
L’informe que presentem a continuació és el tercer informe sobre convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat i continua la sèrie dels informes fets anteriorment sobre
les enquestes 2010 i 2012. Aquest informe recull els resultats de l’enquesta feta al començament de l’any 2015 als nous territoris incorporats al Projecte ICI amb l’objectiu de definir el
punt de partida i d’ampliar el coneixement de la realitat de cada territori.
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PREFACI
En aquest volum es recullen i s’analitzen els resultats de l’enquesta 2015 sobre convivència
social i intercultural en territoris d’alta diversitat.
La finalitat principal de l’enquesta ha estat establir l’estat de la convivència a les 23 localitats
a les quals es va ampliar el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural el juliol del 2014.
D’aquesta manera, s’estableix la línia base o punt de partida del Projecte ICI, que mira de promoure la cohesió social i l’enfortiment comunitari en aquests barris, districtes o municipis.
A més de fer-ho en aquests territoris d’intervenció, també s’ha enquestat població resident
en vuit territoris més amb l’objectiu de poder identificar i mesurar, posteriorment, l’impacte del
Projecte ICI. La mostra total puja a 12.082 persones, i hi ha una submostra de 9.021 persones
de nacionalitat espanyola i una altra de 3.061 persones d’origen estranger. El treball de camp
es va dur a terme entre l’11 de febrer i el 30 de març de 2015.
El conjunt de la investigació ha estat dirigida pel professor Carlos Giménez Romero, catedràtic d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Madrid i director científic del Projecte ICI.
Igual que als estudis anteriors del 2010 i el 2012, el professor Josep Lobera, sociòleg de la mateixa
universitat, ha col·laborat en l’anàlisi i l’elaboració de l’informe final, com també en la coordinació
amb altres membres de l’equip. La configuració d’escales, el tractament estadístic de la informació
i l’elaboració de taules i indicadors ha estat a càrrec dels professors Toni Mora i David Roche, de
la Universitat Internacional de Catalunya. El treball de camp i les entrevistes els va dur a terme
l’empresa Sigma Dos.
Agraïm a tots els que han col·laborat, sigui als territoris com des dels equips centrals del
Projecte ICI, a fer que aquest estudi i volum hagin estat possibles.
Esperem que sigui d’interès i utilitat per a tots els que participen en aquest ampli projecte,
com també per a tots els que estiguin interessats en la gestió positiva de la diversitat, les minories ètniques i la seva integració, la lluita contra la discriminació i, en definitiva, la promoció
de la convivència i la cohesió social.
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I PLANTEJAMENT
GENERAL DEL
PROJECTE
D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL1
A. ENQUADRAMENT INSTITUCIONAL I SOCIAL

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (d’ara endavant, Projecte ICI) l’està
impulsant des del setembre del 2010 l’Obra Social ”la Caixa”, actualment Fundació Bancària
”la Caixa”, en col·laboració amb un ampli ventall d’ajuntaments i entitats locals. En l’actualitat (juliol del 2015), aquesta col·laboració implica 38 territoris locals, ubicats en 32 municipis
d’11 comunitats autònomes, i mitjançant convenis amb els ajuntaments respectius i amb
35 entitats gestores.
Els territoris d’intervenció del Projecte ICI tenen en comú dos trets: d’una banda, a tots hi
ha una aguda problemàtica social vinculada als canvis demogràfics i econòmics de les últimes
dècades. De l’altra, comparteixen una alta i complexa diversitat derivada de la migració interna
o nacional, els assentaments gitanos o la immigració estrangera, per esmentar alguns processos
de diversificació. Aquí volem ressaltar una de les apostes, signes d’identitat i aportacions del
Projecte ICI, i és el fet que l’actuació no es relaciona amb una part de la comunitat –per exemple, immigrants o gitanos–, sinó amb tota la comunitat, i que abasta, per tant, allò que està
relacionat amb la gestió de tota la diversitat sociocultural.
En els processos de selecció dels territoris s’ha tingut molt en compte que aquestes localitats
representin, en la major mesura possible, la diversitat existent en contextos locals segons una
tipologia prèviament elaborada. Aquesta tipologia de contextos locals respon a dos criteris
principals: a) l’escala urbana: ciutats grans, ciutats mitjanes i localitats rurals, i b) l’encreuament
d’aquesta variable d’escala o dimensió amb el tipus de localitat: barris cèntrics, intermedis o
perifèrics, zones d’interior i costa, agrociutats o zones turístiques.
1 Aquest apartat és una reproducció, desenvolupament i actualització de l’inclòs a l’informe anterior corresponent a l’enquesta
anterior i publicat el 2014.
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L’Obra Social ”la Caixa”, després Fundació Bancària, ha anat signant acords amb les corporacions locals on s’ubiquen els projectes per garantir la participació plena de l’Administració
local en el Projecte ICI, com també una coordinació adequada amb les administracions municipals al llarg de la intervenció. En general, a cada corporació municipal correspon un territori
d’intervenció, amb les excepcions dels municipis de Madrid (on es treballa en cinc territoris) i
Barcelona (tres territoris), i també les de Saragossa, Getafe i Paterna (amb dos barris d’intervenció a cadascun).
La Direcció Científica del Projecte ICI és a càrrec del professor Carlos Giménez, catedràtic
d’Antropologia, i d’un equip interdisciplinari de l’Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universitat Autònoma de Madrid (IMEDES-UAM), coordinat per José Álamo,
treballador social i mediador intercultural. El Projecte ICI disposa de l’assessorament general del
sociòleg i treballador social Marco Marchioni, referent internacional i nacional en matèries de
desenvolupament comunitari, com també de les aportacions específiques, per a les línies d’acció
socioeducativa i de salut comunitària, del professor Miquel Àngel Essomba (doctor en Pedagogia)
i de la investigadora Milagros Ramasco (doctora en Antropologia i diplomada en Infermeria).
Aquest informe l’han redactat els professors Carlos Giménez i Josep Lobera (Universitat
Autònoma de Madrid), amb el suport tècnic i estadístic dels professors Toni Mora i David Roche
(Universitat Internacional de Catalunya). El treball de camp de l’enquesta 2015 ha estat a càrrec
de Sigma Dos, empresa de prestigi reconegut en el sector.
B. EL REPTE I LA FINALITAT ÚLTIMA DEL PROJECTE
D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL

L’enquesta que es presenta serveix a la intervenció que s’està duent a terme i, per comprendre-la
bé, cal definir, encara que sigui somerament, com ens plantegem el repte internacional i nacional de la gestió de la diversitat i què mira d’aportar el Projecte ICI, o, dit d’una altra manera,
quina n’és la missió o la finalitat última.
LA GESTIÓ POSITIVA DE LA DIVERSITAT SOCIOCULTURAL

La qüestió de com s’ha de gestionar la diversitat sociocultural –ètnica, lingüística, religiosa…–
de manera positiva, és a dir, de forma pacífica, preventiva i participativa, de manera eficaç i
reeixida, és un desafiament amb el qual s’enfronten avui dia –i de manera creixent– els països
i, dins d’aquests, les seves regions, ciutats i municipis. Ens trobem davant d’un desafiament
comú a escala mundial. El Projecte ICI aborda les qüestions de la cohesió social en contextos
multiculturals, i parteix del fet que els espais locals, els territoris, els barris i els indrets són els
espais clau de la interacció i, per tant, els escenaris privilegiats per treballar per aquesta gestió
positiva de la diversitat.
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La diversitat està present en el nostre dia a dia, i les relacions interculturals tenen com a escenaris els diferents àmbits de la vida quotidiana, a la feina, als llocs públics, a l’escola. Fomentar
una interacció pacífica és el repte fonamental per a la construcció d’una societat cohesionada.
Per això, el Projecte ICI actua en barris, districtes i/o municipis on la diversitat cultural és
significativa i la seva gestió positiva és especialment necessària per garantir una convivència
ciutadana i intercultural.
La finalitat és fer una aportació substantiva a la construcció de la convivència ciutadana
en una Espanya on la presència i l’arrelament de milions de persones d’origen estranger incrementen la seva ja intensa diversificació sociocultural. Es tracta de desenvolupar un programa
amb caràcter preventiu i promocional capaç d’impulsar processos per fomentar la convivència
ciutadana i intercultural.
En aquest sentit, el Projecte ICI suposa una aportació en un camp que amoïna nombrosos
actors, un àmbit en què hi ha experiències parcials i fragmentàries, i en el qual calen accions
integrals i reeixides de transformació de la realitat social, accions i resultats que es constitueixin
en una referència positiva i fins i tot en un model d’intervenció.
UNA EUROPA QUE NECESSITA ALTERNATIVES… I ENCERTAR-LA

Si mirem cap a Europa, veiem una vegada i una altra com als barris multiculturals i crítics de
França –les banlieus–, d’Anglaterra o d’altres països, s’han produït durant les últimes dècades,
i s’hi continuen produint avui dia –de manera creixent i amb un impacte mediàtic fortíssim–
tot tipus d’incidents, revoltes, conflictes i violències. Actualment, a Europa s’està una mica
a la deriva quant a què cal fer i com es poden escometre amb èxit aquests desafiaments. Els
models que s’han anat provant –assimilació, multiculturalisme, etc.– mostren limitacions importants, per no parlar de fracàs clar.
En incrementar-se les desigualtats socials, disminuir les prestacions socials i enquistar-se
–quan no ampliar-se– múltiples situacions de pobresa, marginació i exclusió, es crea un context
del qual s’aprofiten els que llancen missatges fanàtics i agressius de xenofòbia i islamofòbia,
fet que amenaça i esquerda sobre manera la cohesió social i la convivència democràtica.
EL REPTE DELS BARRIS MULTICULTURALS I CRÍTICS

Als municipis, els districtes i els barris seleccionats en el Projecte ICI –com en molts altres– estan en marxa amplis processos de diversificació sociocultural que plantegen importants reptes
a la convivència i la cohesió de la comunitat. En la majoria dels territoris, aquests processos
vénen de lluny. Pensem, d’una banda, en els moments àlgids de les migracions internes de
les dècades de 1960 i 1970, i, de l’altra, en els canvis implicats en el desenvolupament turístic. Portem a col·lació, també, altres múltiples processos de canvi i diversificació associats a
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l’època de la Transició i la construcció de l’Espanya democràtica i de l’estat de les autonomies: urbanitzacions, canvis en els paisatges industrials i obrers, ampliació del tercer sector en
l’economia, pluralisme social, reassentaments de població gitana o emergència de nous estils
de vida segons l’edat i el gènere. A aquests processos s’ha sumat la presència i l’assentament
a Espanya de milions d’immigrants procedents de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Europa de
l’Est, l’Àfrica subsahariana, la Xina…
En aquells indrets en què intervé el Projecte ICI –com ara el Raval, Granada nord, la Coma,
Jerez sud, la Cañada Real Galiana de Madrid, Nou Barris, el Polígono Sur d’«els 3.000 habitatges» de Sevilla, Rekalde, San Cosme, el Ejido, i així fins a 39 llocs emblemàtics i clau– ocorre que:
a) juntament amb importants mancances de desenvolupament local i amb notables problemes
de marginació i exclusió, s’hi produeix una diversitat extraordinària i creixent de persones segons orígens, nacionalitats, llengües o religions, i b) són territoris locals d’alta diversitat, amb
presència de migrants d’altres parts d’Espanya, d’immigrants internacionals, de gitanos, etc.
Si no s’hi intervé amb encert, molts d’aquests llocs poder ser, a curt termini, escenaris de
guetos, rebutjos, xenofòbies, etc. Tant els estudis locals com l’experiència pública mostren
clarament que quan coincideixen desigualtats socials amb diferències culturals el risc d’exclusió,
fragmentació i conflicte és molt alt.
EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL: UNA VIA
REEIXIDA I VALIDADA EN LA PRÀCTICA

Mitjançant el desenvolupament dels processos comunitaris interculturals que el Projecte ICI
impulsa, s’està aconseguint que millorin substancialment les relacions socials de convivència
en uns barris, districtes o municipis especialment difícils i preocupants des del punt de vista
de la cohesió social. El Projecte ICI està demostrant, en la pràctica de la intervenció, ser una
via reeixida per abordar de manera adequada les temàtiques d’integració social i de gestió de la
diversitat, reptes que són totalment actuals, internacionals i complexos, i que tant amoïnen
dins la Unió Europea i cada vegada més el món sencer.
Es requereixen noves idees, noves formes d’intervenció: el Projecte ICI, amb el seu ampli partenariat institucional i social, s’està convertint en una contribució d’enorme valor en aquesta
situació. I això –ser una via eficaç, eficient i sostenible– ho està demostrant el Projecte ICI a
partir de dos aspectes interrelacionats: d’una banda, a partir d’un bons resultats i, en segon
terme, mitjançant uns impactes altament positius, els quals han estat identificats i mesurats
mitjançant una complexa i sofisticada matriu d’indicadors.2
2 En la matriu d’indicadors del Projecte ICI es recull periòdicament, d’una banda, tota la informació que procedeix dels informes de camp –el Projecte ICI disposa de sengles sistemes d’informació i documentació i de seguiment i avaluació–, com
també de les enquestes successives de la convivència en l’àmbit local corresponents als anys 2010, 2012 i 2015.
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C. OBJECTIUS CENTRALS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA INTERCULTURAL

Una vegada definit l’enquadrament institucional i social, els reptes internacionals i nacionals, i
la missió o la finalitat última, és hora d’enumerar els objectius centrals del Projecte ICI:
OBJECTIU CENTRAL 1

«Generar processos i accions locals per promocionar la convivència ciutadana i intercultural,
afavorint la integració de tothom, amb la finalitat de contribuir a la promoció de la cohesió social i a la capacitació de la comunitat mateixa per afrontar les seves problemàtiques, mitjançant
la creació d’una estructura de col·laboració i acció mancomunada entre equips interdisciplinars
ubicats en una mostra representativa estatal de localitats amb una aguda problemàtica social i
una alta diversitat sociocultural.»
La implementació del Projecte ICI a cada zona d’actuació té com a objectiu específic impulsar processos de desenvolupament comunitari que contribueixin a fomentar la convivència
ciutadana i intercultural, i que afavoreixin la inclusió social de totes les persones residents al
territori. Per fer-ho, el Projecte ICI considera com a propòsit estratègic fonamental col·laborar
amb els agents socials i institucionals de cada territori per potenciar les possibilitats que ofereixen pel que fa a la convivència intercultural, i donar resposta als reptes i les problemàtiques
que planteja la nova realitat social. En particular, s’emfatitza l’acció i, per tant, l’impacte que es
vol aconseguir, a curt i a llarg termini, en tres col·lectius, per la seva rellevància especial dins
de la comunitat: les famílies, la infància i la joventut.
OBJECTIU CENTRAL 2

«Aplicar, ajustar i aportar un model, un enfocament o una hipòtesi compartida d’intervenció
comunitària intercultural que propiciï la generació d’una pràctica social innovadora i sostenible
en la gestió de la diversitat cultural, amb un fort impacte estatal i projecció internacional, capaç
de crear un patrimoni d’accions socials que en permeti la implementació en múltiples territoris
i contextos multiculturals.»
El Projecte ICI disposa d’un enfocament conceptual i una metodologia. Pel que fa a aquest
informe, es detalla més endavant el que fa referència a l’enfocament teoricoconceptual, necessari per ubicar bé els estudis d’evolució de l’estat de la convivència i d’anàlisi dels impactes
de la intervenció. Respecte de la metodologia del Projecte ICI, aquí només assenyalarem el
seu caràcter de metodologia comunitària, mediadora i intercultural, fonent en un sol marc
metodològic les contribucions de la intervenció comunitària –desenvolupament comunitari,
participació social, etc.– i de la gestió de la diversitat –competències interculturals, mediació,
etc.–. Pel que fa a metodologia comunitària, la referència principal és l’experiència i l’obra de
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Marco Marchioni, assessor general en el Projecte ICI (es pot consultar Marchioni, 2001, 2004,
i també Marchioni, Morín i Álamo, 2013).
D. RESULTATS I IMPACTES DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA INTERCULTURAL

Si l’enquesta serveix a la intervenció cal descriure quins resultats i impactes s’esperen d’aquesta
intervenció, encara que sigui de manera molt abreviada. Juntament amb l’enfocament teoricoconceptual del Projecte ICI que s’explicita a continuació, aquests resultats i impactes esperats
són clau per entendre el disseny del qüestionari, l’estructura de l’informe, la formulació d’indicadors i les categories d’anàlisi.
A continuació s’exposa per separat el que fa referència a resultats i impactes, abordant en
cada epígraf tant el que s’esperava com el que s’ha aconseguit fins al moment (juliol del 2015).
Per fer-ho, segueix l’estructura i les categories de la matriu general d’indicadors del Projecte ICI.
En el disseny del Projecte ICI es va partir dels supòsits següents: a) si els objectius esmentats –i
la seva concreció en els plans per a cada any– s’aconsegueixen complir en bona mesura, b) si els
processos comunitaris s’inicien i es consoliden, c) si les línies d’actuació del Projecte ICI, tant
la general com les específiques, es duen a terme adequadament –indicadors de procés– i d) si
els resultats previstos es confirmen –indicadors de resultat–, és raonable preveure un conjunt
d’impactes positius a mitjà termini –indicadors d’impacte.
Resultats esperats i èxits 2010-2015
En coherència amb l’objectiu 1 del Projecte ICI –promoció de la convivència i la cohesió mitjançant l’enfortiment comunitari–, en aquest, i en la seva matriu d’indicadors, es disposa de la
tipologia següent de resultats esperats:
Tipologia de resultats3
Resultats de…
1. Participació
2. Informació comunitària i comunicació
3. Coneixement compartit
4. Organització comunitària
5. Programació, desenvolupament i innovació
6. Gestió positiva de la conflictivitat i cultura de pau
7. Capacitació comunitària
3 Per a més detall sobre la definició de resultat i de cada tipus de resultat i els seus indicadors, es pot consultar la matriu
d’indicadors del Projecte ICI.
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Educació i salut comunitària
9. Infància, joventut i famílies
10. Altres resultats
8.

Síntesi de resultats: setembre del 2010 - juliol del 20154
Resultat 1. Existència de processos comunitaris interculturals
Resultat 2. Increment notable dels espais de relació, diàleg i participació
Resultat 3. Ampliació de la informació comunitària i emergència de nova comunicació social
Resultat 4. Enfortiment de l’organització comunitària en els àmbits institucional, tècnic i social
Resultat 5. Millor coneixement i diagnòstic de la comunitat, i més compartit
Resultat 6. Pactes locals de programació i noves iniciatives de desenvolupament social
Resultat 7. Millora de la capacitació de responsables, tècnics i líders
Resultat 8. Avanços en la cultura de pau i la prevenció i la resolució del conflicte
Resultat 9. Potenciació de noves iniciatives en educació i de salut comunitàries
Resultat 10. Reforçament del treball social amb infància, joventut i famílies
Impactes esperats i èxits 2010-2015
En coherència amb els objectius 1 i 2 del Projecte ICI –respectivament, a) promoció de la convivència i la cohesió mitjançant l’enfortiment comunitari, i b) llegat o transferència d’un model
d’intervenció eficaç, eficient i sostenible–, en aquest, i en la seva matriu d’indicadors, es disposa
de la tipologia següent d’impactes esperats:
Tipologia d’impactes5
A. Impactes directes als territoris:
–– Impactes generals: vertebrats sobre la inclusió o la cohesió social
–– Impactes específics: impactes sobre integració, interculturalitat, convivència, ciutadania
i enfortiment comunitari
B. Impactes més enllà dels territoris:
–– Impactes sobre polítiques públiques d’àmbit social
–– Impactes sobre models i metodologies d’intervenció social
–– Impactes en l’àmbit formatiu

4 La informació qualitativa i quantitativa per a cada tipus d’èxit i resultat es pot consultar en el document Informe de resultats
i impactes: 2010- 2015, Direcció Científica, juliol del 2015.
5 El detall sobre cada tipus d’impacte es pot veure a l’Enquesta 2012 sobre convivència social i intercultural en territoris
d’alta diversitat, pàgines 23-26. Obra Social ”la Caixa”, 2014.
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Síntesi d’impactes: setembre del 2010 - juliol del 20156
Bloc A. Impactes directes als territoris d’intervenció:
–– Impacte 1. Ubicació de la convivència a l’agenda pública local
–– Impacte 2. Transformació de situacions de coexistència en situacions de convivència
–– Impacte 3. Disminució, i fins i tot superació si és el cas, de situacions d’hostilitat a la localitat
–– Impacte 4. Extensió notable de l’exercici de la ciutadania, com també de la idea i la pràctica de la coresponsabilitat de tots els actors institucionals i socials
–– Impacte 5. Millores en l’acceptació, el reconeixement, la incorporació i la participació
de les minories, tant autòctones com al·lòctones, element clau de la cohesió
social de l’indret
–– Impacte 6. Intensificació i qualificació tècnica de l’aprofitament de la diversitat com a
recurs estratègic per impulsar i qualificar projectes en l’àmbit del desenvolupament local
–– Impacte 7. Millora de la percepció interna i externa del territori com a lloc de convivència, superant l’estigmatització i la imatge negativa
Bloc B. Impactes més enllà dels territoris d’intervenció:

–– Impacte 8. Aplicació de l’enfocament i la metodologia ICI en convocatòries i programes
estatals i locals
–– Impacte 9. Influència del Projecte ICI en la configuració o l’enfortiment de polítiques locals
–– Impacte 10. Extensió del Projecte ICI a altres barris del mateix municipi
–– Impacte 11. Ús de l’enfocament i la metodologia ICI per part de les organitzacions socials i
les xarxes de ciutats tant pel que fa a iniciatives com a l’organització interna
–– Impacte 12. Inclusió de l’experiència d’intervenció comunitària intercultural en accions
formatives de grau i postgrau i la seva pràctica
Per tot això, podem afirmar que el Projecte ICI està cobrint molt satisfactòriament els seus
objectius i que s’ha convertit en un referent valuós per als governs locals i les entitats socials
de solidaritat.

6 Igual que amb els resultats, la informació qualitativa i quantitativa per a cada tipus d’èxit i impacte també es pot consultar
en el document Informe de resultats i impactes: 2010-2015, Direcció Científica, juliol del 2015.
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II ENFOCAMENT
I MARC CONCEPTUAL:
CONVIVÈNCIA,
COEXISTÈNCIA
I HOSTILITAT EN
CONTEXTOS
MULTICULTURALS7
A continuació s’exposa una síntesi breu d’alguns aspectes clau del marc conceptual del Projecte
ICI. El que segueix no és en absolut una exposició de tots els fonaments conceptuals i metodològics del projecte, sinó dels elements de referència pertinents per comprendre tant el disseny
i l’anàlisi de l’enquesta com altres recursos analítics i avaluatius.8
A. DIVERSITAT, INTEGRACIÓ I COHESIÓ
LA DIVERSIFICACIÓ SOCIOCULTURAL I ELS SEUS REPTES

La qüestió sobre com s’ha d’abordar o gestionar la diversitat sociocultural és un repte de rellevància creixent per a la societat internacional, per als diferents països, regions, municipis i
localitats. Si bé la globalització presenta una cara d’uniformització i emergència de processos
similars en diferents parts del planeta, també suposa uns processos intensos i innovadors de
diversificació social, cultural, ètnica, lingüística i religiosa.
El desafiament que gira al voltant de com es pot gestionar la diversitat és especialment intens
als territoris on s’intervé des del Projecte ICI. En aquest sentit, el Projecte ICI s’inscriu en els
esforços per aconseguir una gestió de la diversitat que sigui positiva, democràtica, participativa,
incloent i que conformi comunitat.

7 Aquest apartat és una reproducció –tret d’alguns matisos– del que ja figurava en el volum anterior de l’Enquesta 2012 sobre
convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat, pàgines 27-33. Obra Social ”la Caixa”, 2014.
8 Un desenvolupament d’aquest marc conceptual es pot trobar a GIMÉNEZ, C. (2013). Promoviendo la convivencia ciudadana
intercultural en barrios de alta diversidad. Ideas y experiencias para una praxis comunitaria. Així mateix, un detall sobre com
s’ha aplicat aquest marc conceptual es pot veure a GIMÉNEZ, C., ÁLAMO, J. et al. (2015) en el volum 1 de la col·lecció Junts
per la Convivència. En premsa.
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EL SOLAPAMENT ENTRE DESIGUALTAT I DIVERSIFICACIÓ

La diferenciació i la diversificació sociocultural no es produeixen en contextos d’igualtat ni en
situacions neutres, sinó en contextos marcats generalment per situacions de desigualtat socioeconòmica i processos de marginació i exclusió. Per a un bon enfocament teoricopràctic de la
gestió positiva de la diversitat és imprescindible tenir en compte els contextos de desigualtat de
tracte i oportunitats, de pobresa i marginació, de mancances i demandes no satisfetes. Si no, es
corre el risc de caure en el culturalisme –èmfasi excessiu o unilateral en els factors culturals– i,
sobretot, de no aconseguir una gestió adequada de la diversitat.
En el Projecte ICI partim de la hipòtesi que un dels factors explicatius, potser el crucial, del
devenir local d’una comunitat determinada –sigui municipi, districte o barri– és, precisament,
la interrelació que hi ha entre els processos –discursos, polítiques i programes, pràctiques socials– en matèria d’igualtat –en el sentit ampli del terme– i els processos en matèria de diversificació sociocultural en la comunitat.
L’OBJECTIU I EL CONCEPTE DE LA COHESIÓ

La cohesió social, és a dir, el funcionament de la societat i els seus conflictes dins del marc
regulat per l’estat de dret i el sistema democràtic, es veu qüestionada tant per les desigualtats
socials com per una mala gestió dels processos de diversificació. Les comunitats socials mai
no han estat homogènies, però amb freqüència –tant en estudis cientificosocials com en programes d’intervenció– se les ha considerat o se les considera d’aquesta manera: uniformes,
cohesionades, sense ruptures ni fragmentacions. Avui dia, així i tot, les comunitats són menys
homogènies que mai i qualsevol estudi i intervenció comunitària ho han de tenir en compte.
El Projecte ICI, emmarcat en el Programa de Cohesió Social i Interculturalitat de l’Obra Social
”la Caixa”, pretén ser una aportació en el camp de la cohesió social des del pla comunitari. Per
fomentar la cohesió dins de la comunitat cal prestar l’atenció adequada a aspectes clau com els
vincles socials, la participació dels diferents protagonistes de la comunitat, la conflictivitat i el
seu enfocament –tota la conflictivitat, la manifesta i la latent– o la legitimitat de les institucions.
REFERÈNCIA A LA IMMIGRACIÓ I AL CONCEPTE D’INTEGRACIÓ

El Projecte ICI no se centra en la immigració, sinó en tota la comunitat, sense deixar de prestar l’atenció que es mereix a la presència d’immigrants d’origen estranger. El terme original i
preponderant en les polítiques públiques i en la intervenció social en matèria d’immigració ha
estat el d’integració. En els primers documents de consens a Europa, ja als anys vuitanta, es
definia la integració com la incorporació de la població immigrant a la societat receptora en
igualtat de drets i obligacions amb la població autòctona, sense haver de perdre, per això, la
identitat i la cultura pròpies. D’aquesta manera, s’ha mirat de distingir integració d’assimilació.
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Posteriorment, i després de la insistència de determinats sectors i autors,9 aquest concepte s’ha
anat adaptant, explicitant que la integració és un «procés d’esforç bidireccional d’acomodació
mútua pels immigrants i tots els residents dels països de la Unió Europea».10
A efectes del Projecte ICI, la integració s’entén com un fet que afecta i involucra tots els membres
de la comunitat, i no tan sols les minories ètniques i els immigrants. Més enllà d’aquesta apreciació
sobre qui són els protagonistes del procés d’integració, aquesta s’entén precisament com una nova
cohesió social de la comunitat. Si el Projecte ICI no se centra en la immigració, o només o fonamentalment en la immigració, les enquestes tampoc no ho fan. Així, els qüestionaris s’adrecen a totes les
persones residents de més de 18 anys. Ara bé, a l’hora d’elaborar la mostra –i atès que es tracta d’una
enquesta sobre convivència social i intercultural– s’ha tingut molt present el pes de la immigració
estrangera en la comunitat, per a la qual cosa es van elaborar dues submostres representatives: per
als nascuts a Espanya i per als nascuts fora. En aquest sentit, cal recordar que, tot i que la mostra no
és representativa del conjunt d’Espanya, sí que ho és dels territoris amb alta diversitat.
B. COM S’ENTÉN LA CONVIVÈNCIA

Arribem ara al concepte central del Projecte ICI, el de convivència, atès que l’objectiu final és
fomentar la convivència ciutadana intercultural. En el Projecte ICI s’ha pres com a punt de partida un marc conceptual sobre convivència elaborat i desenvolupat pel director científic en el
marc de diferents iniciatives des del Programa de Migració i Multiculturalitat de la Universitat
Autònoma de Madrid. Es tracta d’un enfocament que s’ha estat desenvolupant des del 1997
i que es va ajustant a partir de les seves aplicacions successives tant a Espanya com a l’estranger.11 Es tracta d’un model: a) basat en una tipologia de situacions de sociabilitat –convivència/
coexistència/hostilitat–; b) que té un caràcter dinàmic, ja que preveu els variats processos de
transformació d’unes situacions de sociabilitat a altres, i aspectes rellevants que es detallaran
més endavant, i c) que té un caràcter multidimensional, atès que es concreta a partir de nou
dimensions que es desenvoluparan més endavant.
Es proposa entendre la convivència en un sentit exigent i dinàmic, és a dir, com aquella
relació en la qual hi ha interacció entre els subjectes, com també voluntat de relacionar-se i
entendre’s des del respecte actiu, i en què les tensions que van sorgint es regulen mitjançant
mecanismes específics. En el Projecte ICI s’han detectat situacions, espais i processos de convi9 Es pot veure un tractament d’aquest tema i propostes de concebre la integració com a adaptació mútua a GIMÉNEZ (2003)
i GÓMEZ CRESPO (2005).
10 El Pla estratègic de ciutadania i integració 2007-2010 del Ministeri de Treball i Immigració, la continuació del qual per a
2011-2014 ha estat aprovada pel Consell de Ministres (23-9-2011), defineix integració com el «procés bidireccional, d’adaptació mútua, que requereix la participació activa de tots els ciutadans, immigrants i autòctons, com també de les institucions
d’acollida, i que busca la consecució d’una societat inclusiva que garanteixi la plena participació econòmica, social, cultural i
política dels immigrants en condicions d’igualtat de tracte i igualtat d’oportunitats».
11 Per a un aprofundiment d’aquest marc conceptual es pot consultar GIMÉNEZ (1997a, 2005, 2008 i 2013), com també
GIMÉNEZ i LORES (coords.) (2006).
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vència genuïna i de debò. L’evidència empírica acumulada fins ara mostra dos processos sobre
els quals cal prestar atenció:
D’una banda, la construcció durant les dues últimes dècades, per part de la societat civil,
d’espais relacionals intencionadament de fusió, cooperació, amistat, etc., i això en àmbits
diferents com ara les escoles, les expressions artístiques o el món associatiu.
2. D’altra banda, també mostra la posada en marxa i el desenvolupament de plans, programes
i iniciatives de convivència intercultural en diversos territoris, portin aquesta denominació
específica o no.
1.

DIFERÈNCIA ENTRE CONVIVÈNCIA I COEXISTÈNCIA

A diferència de la convivència, la coexistència és una relació predominantment estàtica entre els
subjectes, en la qual hi ha una interacció escassa i hi predomina el respecte mínim o la tolerància
passiva, i en què la conflictivitat latent queda més aviat larvada, no s’arriba a manifestar com a
hostilitat directa. La coexistència tendeix a predominar en la vida social i té molt de positiu des
del punt de vista de la qualitat de la vida social i de cada individu en concret, ja que suposa viure
sense conflictes constants i sense agressions i hostilitats freqüents. Ara bé, la mera coexistència
no garanteix de cap manera la cohesió o la pau social, atès que el conflicte i els problemes continuen allí, larvats, i la manca d’interacció entre els subjectes debilita enormement la comunitat
social davant de l’emergència de problemes o hostilitats.
Respecte del predomini de la sociabilitat caracteritzada com a coexistència pacífica, cal precisar dues coses. Primer, que, segons el marc conceptual adoptat, aquest predomini és l’esperable en el conjunt de les situacions socials, basades no tant en la interacció positiva de tothom
amb tothom com en un respecte distant i la no-agressió cap a l’altre. Segon, que el que aquí
caracteritzem com a coexistència pacífica es correspon amb el que la gent –si se’ns permet
l’expressió– en general entén per «convivència».
En les conclusions de l’estudi inicial del Projecte ICI, els equips van coincidir en el predomini
de la coexistència pacífica entre residents i grups amb diversitat sociocultural, si bé hi havia
matisos importants per a cada territori. A més de l’acord en la valoració per part dels equips,
els observadors i els analistes locals, aquesta primera afirmació sobre el predomini de la coexistència pacífica es basa en dos arguments:
El considerable grau del que entenem per endogàmia relacional, és a dir, de la prevalença de
les relacions amb els del mateix grup sociocultural.
2. La presència d’actituds d’obertura i acceptació de la immigració i la diversitat per part de la
majoria dels residents.
1.
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L’HOSTILITAT COM A POL NEGATIU

A diferència de la convivència i la coexistència, i davant seu com a costat negatiu de la sociabilitat, l’hostilitat és una relació en la qual també hi ha interacció, però està carregada de desconfiança, recel, evitació i rebuig; hi viuen el conflicte no regulat i manifestacions clares d’agressió
verbal i fins i tot violència física i simbòlica. En el Projecte ICI, i ja des dels estudis inicials sobre
l’estat de la convivència elaborats al començament, es fa evident la presència inequívoca als
territoris d’intervenció de manifestacions i processos d’hostilitat. A partir de la identificació
per part dels equips de situacions de tensió, de rebuig manifest i conflicte recurrent i no regulat,
podem ressaltar algunes manifestacions d’hostilitat com les següents:
La presència d’un sector de la població autòctona que manifesta rebuig a la presència d’immigrants estrangers al seu barri o localitat: la veuen únicament o principalment com a font
d’inseguretat, abús en l’accés a serveis socials, etc.
2. L’existència de programes de ràdio i articles de premsa local en què s’estigmatitza la població
estrangera, i se la responsabilitza del deteriorament de la convivència i la seguretat.
3. L’emergència de situacions de tensió i conflictivitat latent en l’ús de determinats espais públics
i en l’accés als recursos públics.
4. L’existència de conflictes manifestos i no resolts en l’ús d’espais públics –pistes esportives, etc.
5. La presència creixent d’organitzacions xenòfobes en uns pocs indrets.
1.

D’aquesta manera, la tipologia completa de formes de sociabilitat queda esquematitzada en la
figura següent:
TIPOLOGIA DE SITUACIONS DE SOCIABILITAT

Convivència

Coexistència

Hostilitat

GIMÉNEZ, C. a Puntos de Vista nº 1. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
Intercultural de la Ciudad de Madrid – Àrea de Govern d’Ocupació i Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Madrid – Abril/maig del 2005.

Per observar, descriure i analitzar la realitat, com també per intervenir sobre la realitat, la tipologia pretén ser útil de dues maneres principals. D’una banda, pot ser útil –i així s’ha constatat
en algunes experiències de mediació intercultural i de projectes en barris– en la mesura en què
facilita en un mitjà concret –sigui l’espai públic, una institució, l’escola, una associació o una
família– la identificació de realitats, fets, processos carregats d’aspectes convivencials, de mera
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però positiva coexistència o marcadament hostils. El model assumeix que sempre existiran
aquests elements de convivència, coexistència i hostilitat.
Una segona via d’utilitat de la tipologia és tenir en compte les transformacions que es puguin produir d’una situació o una altra, és a dir, els processos de degeneració de la convivència,
d’enriquiment de la coexistència, de superació de l’hostilitat, etc.
FUNCIONAMENT DEL CONCEPTE: LES NOU DIMENSIONS

Amb la finalitat de concretar aquestes descripcions i anàlisis, com també d’orientar determinades línies d’intervenció –de signe clarament comunitari en el Projecte ICI–, el model proporciona un desglossament de com es manifesta allò convivencial, coexistencial i hostil en les
nou dimensions següents:
CRITERI DE DEFINICIÓ I DIFERENCIACIÓ: DIMENSIONS

1

Relacional

4

Participativa

7 Actitudinal

2 Normativa

5

Comunicacional

8 Identitària

3 Axiològica

6

Conflictual

9 Política

GIMÉNEZ, C. a Puntos de Vista nº 1. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
Intercultural de la Ciudad de Madrid – Àrea de Govern d’Ocupació i Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Madrid – Abril/maig del 2005.

La taula no reflecteix de manera fidedigna la profunda interrelació entre les diferents dimensions, ni tampoc la circularitat del plantejament, ja que la primera i la novena dimensió adquireixen una rellevància singular. Començant per la primera, la dimensió relacional, cal precisar
que és definitòria i «obre» l’esquema conceptual, ja que el primer que cal fer és veure si hi ha
relació o no i com és. Pel que fa a la dimensió política, el fet que aparegui en últim lloc no vol
dir, de cap manera, que tingui menys importància, sinó que «tanca» l’esquema quan aquest
conjunt de relacions –siguin de convivència, coexistència o hostilitat– té lloc en un espai social,
en un context públic, amb una regulació institucional i, en definitiva, en un marc polític.
Com es veurà a continuació, aquest plantejament conceptual i el seu funcionament han
servit per estructurar aquest informe, organitzat en nou capítols, cada un relatiu a una de les
dimensions en particular. Es va procedir d’aquesta mateixa manera amb la redacció dels estudis
inicials de l’estat de la convivència elaborats el novembre del 2010.
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L’ADJECTIVACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA: CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

En el Projecte ICI s’aborda la convivència des de la perspectiva de la interculturalitat, en les dues
grans accepcions del terme: en el sentit fàctic i en el normatiu.
Des del punt de vista fàctic, la interculturalitat es refereix a les relacions interculturals i interètniques que, de fet, hi ha en una societat determinada. És a dir, les relacions que hi ha entre
persones, grups o institucions amb uns bagatges culturals i/o ètnics diferenciats: relacions
entre gitanos i no gitanos, entre autòctons i immigrants, entre col·lectius d’immigrants, etc.
En altres paraules, el Projecte ICI s’amoïna per la promoció de la convivència local amb relació
a la diversitat imperant en la comunitat. En el Projecte ICI, cal insistir-hi, es considera i es té
en compte tota la diversitat, no tan sols la referida a la presència i l’assentament de persones
d’origen estranger.
Des del punt de vista normatiu, de l’ha de ser, la interculturalitat es refereix a un model de
gestió de la diversitat cultural basat en el pluralisme cultural però diferenciat del multiculturalisme. És a dir, la perspectiva intercultural o interculturalisme fa referència a com haurien
de ser les relacions interculturals i interètniques. Coincideix amb el multiculturalisme en determinades aportacions i èmfasis del pluralisme cultural, com ara: a) la valoració positiva de la
diversitat i la seva celebració; b) l’èmfasi en la necessitat d’igualtat de tracte i oportunitats per
a tothom, sense discriminació per raons de cultura, raça, ètnia, origen, nacionalitat, llengua o
religió, i c) el respecte per l’altre i el dret a la diferència.
Ara bé, l’interculturalisme suposa una crítica positiva al multiculturalisme diferencial en el
sentit que, a més, és absolutament necessari promoure i treballar tot el que està relacionat amb
la interacció positiva entre els subjectes culturalment diferenciats, emfatitzant els aspectes i els
interessos comuns, estimulant l’aprenentatge mutu i la col·laboració intercultural, com també
establint aliances i suports mutus entre col·lectius de dones, joves, comerciants, etc., que –formant part de segments culturals diversos– comparteixen estatus, posicions, trajectòries, experiències o necessitats. En aquesta concepció de l’interculturalisme, i la seva diferenciació del
multiculturalisme, estem tenint en compte nombroses aportacions, entre les quals destaquen les
següents: diversos autors (1994 i 1997), Giménez, (1997a, 1997b, 2010 i 2013) i Mato (2007).
L’ADJECTIVACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA: CONVIVÈNCIA CIUTADANA

El treball per la convivència intercultural a la qual vol contribuir el Projecte ICI s’emmarca
en un enfocament ciutadanista, concretament de nova ciutadania. Es parteix del fet que, per
establir-se, consolidar-se i expandir-se, la convivència intercultural requereix avenços en la
dimensió de la ciutadania. Per determinar tot el que això implica en general i en el Projecte ICI
en particular, indicarem que partim de la ciutadania com un pacte de cohesió en què un conjunt
de subjectes, que es reconeixen i es relacionen com a lliures i iguals, a) són titulars de drets i
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deures, b) en la mesura en què són membres d’una comunitat sociopolítica determinada i c) en
la qual hi ha instàncies polítiques i jurídiques la funció de les quals és garantir aquests drets i
complir aquestes obligacions.12
Tant en la línia d’acció comuna del Projecte ICI com en les línies d’acció específiques –la socioeducativa, la de salut comunitària i la de relacions ciutadanes–, es tracta de donar la màxima
rellevància possible des de la intervenció comunitària a aquests tres aspectes crucials en el pacte
de ciutadania: titularitat, pertinença i legitimitat institucional.
Aquestes bases històriques i actuals de la ciutadania clàssica avui estan necessitades de
desenvolupament en el que s’ha estat denominant nova ciutadania, amb tot un seguit d’aportacions i propostes variades. Aquí únicament indicarem que en el Projecte ICI es presta importància no tan sols a la ciutadania juridicopolítica, sinó també a la ciutadania social i cívica.13

III METODOLOGIA
I FITXA TÈCNICA
DE LES ENQUESTES
Aquest apartat resumeix els aspectes metodològics de l’enquesta 2015 i del tractament de les dades
obtingudes. En primer lloc, es detalla el procediment del treball de camp, amb el llistat dels territoris, la mostra, les dades sociodemogràfiques, la fitxa tècnica de l’enquesta, els mecanismes de
mostratge i les incidències del treball de camp. En una segona secció, es detalla com s’han tractat les
preguntes i les respostes corresponents des d’un punt de vista estadístic, com també la construcció
dels indicadors per a cada un dels seus tres nivells jeràrquics utilitzats en aquest estudi.

12 Per a un desenvolupament del concepte de ciutadania i els debats actuals es poden consultar, entre d’altres, els textos de
KYMLICKA (1996), NUSSBAUM (1999), CORTINA (2001), DE LUCAS (2004), SUÁREZ (2005) i GIMÉNEZ (2008).
13 Pel que fa a l’adjectivació ciutadana de la convivència i del plantejament ciutadanista del Projecte ICI, estem tenint en compte una sèrie d’aportacions teòriques i conceptuals sobre la ciutadania històrica i la nova ciutadania entre les quals destacarem
les de MARSHALL i BOTTOMORE (1998), SOYSAL (1994), KYMLICKA (1996), MILLER (1997), THIEBAUT (1998), EUROCITIES
(1998), NUSSBAUM (1999) i KROES (2002). Per al cas d’Espanya, els estudis i les contribucions de DE LUCAS (1994 i 1998),
MARTÍN i DE LA OBRA (1998), ALONSO (1999), ORTEGA et al. (1999), PAJARES (2000), CORTINA (2001), GIMÉNEZ (2002
i 2008), AGUILAR i CABALLERO (coords.) (2003), POMED i VELASCO (2003) i SUÁREZ (2005 i 2006), entre d’altres.
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A. EL TREBALL DE CAMP

En conjunt, es van fer 12.082 entrevistes, entre l’11 de febrer i el 30 de març de 2015, en 31 territoris d’alta diversitat, en els quals resideixen 758.696 persones en total. Les entrevistes les va
fer l’empresa Sigma Dos. Les localitats seleccionades per fer l’enquesta van ser els 23 territoris on
es va iniciar el Projecte ICI el 2014 i, com en edicions anteriors, es van seleccionar un seguit de
territoris que poguessin servir de control per poder analitzar correctament l’evolució que hi havia
hagut en l’àmbit d’intervenció. Amb aquesta finalitat, es van seleccionar i delimitar vuit territoris.
Es va optar com a línia general per incorporar com a zones de control les mateixes que ja es
van fer servir en l’estudi del 2012, per mantenir la capacitat comparativa longitudinal. No obstant això, va ser necessari fer-hi algunes modificacions, ja que el barri Universidad a Madrid va
passar a ser territori d’intervenció en aquesta edició i altres zones perdien part del seu interès
pel perfil dels territoris d’intervenció –com ara el cas del territori de control de Lanzarote, que
es va substituir pel Valle de Jinamar, a l’illa de Gran Canària, per la seva semblança més gran
amb les dues zones insulars d’intervenció, Taco a Tenerife i Ponent a Mallorca.
Una vegada delimitats els territoris d’intervenció i control, es va estimar la població a cadascun d’aquests territoris a partir del Padró Municipal d’Habitants del 2014 proveït per l’Institut
Nacional d’Estadística (taula següent).
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TAULA 1 TERRITORIS D’INTERVENCIÓ ENQUESTATS EL 2015
Localitats
d’intervenció

TOTAL

Espanyols

Estrangers

% d’estrangers
a la localitat

Badalona Sud, Badalona
(Barcelona)

20.258

13.628

6.630

32,7%

Cardona (Barcelona)

4.450

4.193

290

5,9%

Collblanc - la Torrassa,
l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

49.348

33.834

15.514

31,4%

Sant Cosme, el Prat
de Llobregat (Barcelona)

7.205

6.801

407

5,7%

Marianao, Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)

32.316

29.646

2.670

8,3%

Zona sud, Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona)

42.215

27.312

14.903

35,3%

Vic (Barcelona)

41.647

31.217

10.430

25,0%

Banyoles (Girona)

19.119

15.219

3.900

20,4%

La Alhóndiga, Getafe
(Madrid)

18.511

14.332

4.179

22,6%

Universidad, Madrid
(Madrid)

32.349

24.899

7.450

23,0%

San Pascual i Concepción
oest, Madrid (Madrid)

29.043

25.513

3.530

12,2%

San Cristóbal de los
Ángeles, Madrid (Madrid)

15.685

10.534

5.151

32,8%

Districte Bailén-Miraflores,
Màlaga (Màlaga)

50.202

44.057

6.145

12,2%

Barri històric, Cartagena
(Múrcia)

20.688

16.217

4.471

21,6%

Taco, San Cristóbal de
la Laguna i Santa Cruz
de Tenerife (Tenerife)

35.832

33.684

2.148

6,0%

11.571

11.102

469

4,1%

Polígono Sur, Sevilla
(Sevilla)

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

41

Introducció: plantejament, enfocament i metodologia
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

Polígono - Santa María
de Benquerencia, Toledo
(Toledo)

19.880

18.330

1.550

7,8%

Santa Rita, Paterna
(València)

14.247

13.161

1.086

7,6%

Ametzola i Iralabarri,
Bilbao (Biscaia)

24.167

21.427

2.740

11,3%

Delicias, Saragossa
(Saragossa)

39.866

30.360

9.506

23,8%

San José - Hadú Almadraba, Ceuta (Ceuta)

13.390

12.015

1.375

10,3%

Son Roca, el Jonquet,
Santa Catalina i Son
Ximelis, Palma de Mallorca
(Illes Balears)

14.493

12.176

2.317

16,0%

Cañada Real Galiana,
Coslada, RivasVaciamadrid i Madrid
(Madrid)

16.551

12.305

4.246

25,7%

TOTAL

Espanyols

Estrangers

% d’estrangers
a la localitat

Les Roquetes, Trinitat
Nova i Verdum, Barcelona
(Barcelona)

15.768

12.436

3.332

21,1%

Rocafonda - el Palau,
Mataró (Barcelona)

22.910

17.943

4.967

21,7%

Sigüenza (Guadalajara)

4.772

3.961

811

17,0%

Blas Infante i Las
Colombinas, Lepe (Huelva)

27.406

22.057

5.349

19,5%

Lavapiés, Madrid (Madrid)

47.315

33.790

13.525

28,6%

Palma-Palmilla, Màlaga
(Màlaga)

29.590

25.990

3.600

12,2%

Valle de Jinámar, Las
Palmas de Gran Canaria i
Telde (Las Palmas)

21.019

20.760

259

1,2%

San Francisco i Zabala,
Bilbao (Biscaia)

16.883

13.266

3.617

21,4%

Territoris de control
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Una vegada ajustades les diferents delimitacions territorials a les seccions censals corresponents, es va calcular la mida de la mostra definitiva, com també les quotes que calia desenvolupar per sexe, edat i població immigrada a cada localitat. Com a norma general es va sobrerepresentar la mida mostral del col·lectiu d’immigrants amb l’objectiu d’assegurar que es tindria
una mida mostral suficient per a aquest col·lectiu.
Quan el territori implicat fos susceptible de divisió interna en diferents zones es va procedir
a delimitar-les. Exemples en són els territoris d’Iralabarri-Ametzola (a Bilbao), San Pascual La Concepción (a Madrid) o Collblanc - la Torrassa (a l’Hospitalet de Llobregat). En aquests
casos, les localitats d’intervenció acullen barriades dissímils, per la qual cosa es va procedir a la
delimitació interna d’aquestes subzones. Aquestes delimitacions es van fer amb l’únic objectiu
d’assegurar la dispersió mostral i que el treball de camp impliqués el conjunt del territori. Una
vegada definides les àrees internes de cada territori, es va distribuir la mostra proporcionalment
en funció de les dades poblacionals.
MECANISME DE MOSTRATGE

Una vegada definits la delimitació territorial dels territoris i el disseny mostral pertinent a
cadascun, es van definir per a cada territori rutes i punts de mostratge. Mitjançant el programa d’anàlisi geogràfica Qgis es van generar de manera aleatòria punts d’inici de mostratge. Es
van refusar els punts que, de manera aleatòria, impliquessin àrees on clarament no es poden
iniciar rutes de mostratge –zones despoblades, àrees inaccessibles, etc.–. Finalment, els punts
que van ser practicables es van prendre com a inici de rutes de mostratge aleatòries. Després
d’aquest primer punt, igualment amb criteris aleatoris –nombres generats aleatòriament–, es
va determinar la direcció que s’havia de seguir i els girs per fer a les cantonades. Únicament
es va posar una restricció als criteris aleatoris en la definició de les rutes, i és que en cap cas la
ruta no es podia sortir, lògicament, del territori delimitat. Es va dibuixar almenys una ruta per
a cada una de les subzones en què es van definir els diferents territoris.
Hi va haver un seguit d’excepcions a la definició de rutes de mostratge. Al territori d’intervenció
de la Cañada Real Galiana no es van definir rutes, per les seves especificitats. Aquest territori està
conformat per un únic carrer que es desplega de manera longitudinal al llarg d’un territori geogràficament molt ampli. Es va assegurar l’aleatorietat mitjançant criteris de selecció d’habitatges
que, amb caràcter general, també es van aplicar a la resta de les localitats. Finalment, per motius
diferents, en l’entramat urbà de la zona sud de Sevilla, constituït per illes de blocs d’habitatges
més que per carrers, i San José - Hadú (a Ceuta), on hi ha dificultats tècniques per obtenir mapes fiables de l’entramat urbà, el mostratge es va fer mitjançant punts de mostratge.
A més de les rutes de mostratge domiciliari es van assenyalar punts de mostratge. L’objectiu
que es pretenia cobrir amb la designació d’aquests punts va ser, d’una banda, acabar la conse-
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cució de quotes amb col·lectius sociodemogràfics que, per les seves característiques especials,
poguessin ser de localització difícil o atenció domiciliària mitjançant rutes aleatòries. Es va fer
servir el programa d’anàlisi geogràfica per definir punts aleatoris, però en aquest cas es van
afegir més restriccions: a) els punts de mostratge s’havien de radicar lluny de possibles punts
que poguessin esbiaixar la mostra, com ara hospitals o centres sanitaris, jutjats, etc., i b) perquè
funcionessin correctament, els punts de mostratge seleccionats se situaven en àrees on l’afluència de persones permetés un treball de camp fluid.
En tots els casos, les enquestes fetes en punts de mostratge verificaven que la persona enquestada residia a l’àrea delimitada d’estudi. Tant els punts de mostratge com les rutes per a
enquestes domiciliàries es van presentar als responsables de la intervenció als territoris, perquè
hi fessin els ajustos i els comentaris pertinents, atès que tenen un coneixement més elevat i
millor del territori. Amb els seus comentaris es van tornar a definir rutes i punts, tot i que
sempre seguint els mateixos criteris aleatoris ja explicats.
INCIDÈNCIES I DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE CAMP

La metodologia per fer les entrevistes es va preparar minuciosament. Es van editar i maquetar
diferents edicions del qüestionari en diferents idiomes –castellà, català, anglès i francès– que
es van utilitzar en funció de les necessitats idiomàtiques de l’entrevistat. Malgrat això, algunes incidències van aparèixer en el transcurs del treball de camp, en particular, les dificultats
per accedir, d’una banda, a les dones àrabs –especialment quan l’entrevistador era masculí,
encara que fossin de la seva mateixa nacionalitat– i, de l’altra, als homes àrabs –que s’estimaven més ser entrevistats per un entrevistador masculí–. La major part de les rutes aleatòries
es van fer sense incidències.
D’altra banda, algunes preguntes del qüestionari van donar taxes altes de no-resposta en
territoris determinats. Aquestes obeeixen principalment al desconeixement de la població
dels conceptes pels quals es pregunta. Així, a la pregunta 34 –sobre els comerços estrangers
a la zona–, els territoris on es va produir una taxa més alta de no-resposta van ser Cardona,
la Cañada Real o Sevilla Sud –localitats on la presència de comerços regentats per estrangers
és significativament baixa–. Un altre cas de no-resposta es va trobar al barri de Lavapiés en
el segon ítem de la pregunta 54 –sobre el grau de confiança a l’escola pública del seu barri–.
Determinats sectors de la població que resideixen al barri no coneixen aquest recurs educatiu,
fet que va repercutir en una taxa més alta de no-resposta.
Finalment, es va supervisar el 33% de les enquestes rebudes. En el transcurs de la depuració
i la supervisió es van anul·lar 32 entrevistes d’Universidad, 34 de Bilbao, 39 de Barcelona i 52
de Santa Cruz de Tenerife.
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TAULA 2 ENQUESTES FETES A CADA TERRITORI
Territoris d’intervenció

TOTAL

Espanyols

Estrangers

Badalona Sud, Badalona
(Barcelona)

395

284

111

Cardona (Barcelona)

367

337

30

Collblanc - la Torrassa,
l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

401

278

123

Sant Cosme, el Prat de
Llobregat (Barcelona)

380

327

53

Marianao, Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)

396

283

113

Zona sud, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)

398

292

106

Vic (Barcelona)

400

262

138

Banyoles (Girona)

392

274

118

La Alhóndiga, Getafe (Madrid)

392

272

120

Universidad, Madrid (Madrid)

395

303

92

San Pascual i Concepción oest,
Madrid (Madrid)

395

285

110

San Cristóbal de los Ángeles,
Madrid (Madrid)

392

273

119

Districte Bailén-Miraflores,
Màlaga (Màlaga)

397

317

80

Barri històric, Cartagena
(Múrcia)

393

243

150

Taco, San Cristóbal de la
Laguna i Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife)

396

338

58

Polígono Sur, Sevilla (Sevilla)

384

325

59

Polígono - Santa María de
Benquerencia, Toledo (Toledo)

392

291

101

Santa Rita, Paterna (Valencia)

391

332

59
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Ametzola i Iralabarri, Bilbao
(Biscaia)

393

309

84

Delicias, Zaragoza (Zaragoza)

395

274

121

San José - Hadú - Almadraba,
Ceuta (Ceuta)

391

346

45

Son Roca, el Jonquet, Santa
Catalina i Son Ximelis, Palma de
Mallorca (Illes Balears)

393

347

46

Cañada Real Galiana, Coslada,
Rivas-Vaciamadrid i Madrid
(Madrid)

393

272

121

9.021

6.864

2.157

TOTAL

Espanyols

Estrangers

Les Roquetes, Trinitat Nova i
Verdum, Barcelona (Barcelona)

394

276

118

Rocafonda - el Palau, Mataró
(Barcelona)

393

274

119

Sigüenza (Guadalajara)

300

252

48

Blas Infante i Las Colombinas,
Lepe (Huelva)

394

284

110

Lavapiés, Madrid (Madrid)

397

343

54

Palma-Palmilla, Màlaga (Màlaga)

397

313

84

Valle de Jinámar, Las Palmas
de Gran Canaria i Telde (Las
Palmas)

394

355

39

San Francisco i Zabala, Bilbao
(Biscaia)

392

271

693

12.082

9.232

2.850

TOTAL

Territoris de control

TOTAL

A continuació, es presenta una llista detallada de les variables sociodemogràfiques de la
mostra enquestada.
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Variable

Valors

Variable

Valors

Sexe
Home
Dona

49,4%
50,6%

Ètnia gitana
Sí
No

4,9%
95,1%

Edat
Entre 18 i 34 anys
Entre 35 i 55 anys
Més de 55 anys

28,8%
39,1%
32,1%

Anys al territori
Fins a 3 anys
Entre 3 i 10 anys
Més de 10 anys

13,1%
19,3%
65,2%

Lloc de naixement
Espanya
OCDE
Europa de l’Est
Magreb
Àfrica subsahariana
Àsia
Amèrica Llatina
Valors perduts

75,0%
1,1%
1,9%
7,2%
2,3%
1,8%
10,2%
0,5%

Nacionalitat
Espanya
OCDE
Europa de l’Est
Magreb
Àfrica subsahariana
Àsia
Amèrica Llatina
Valors perduts

76,1%
1,2%
1,9%
6,9%
2,1%
1,7%
9,9%
0,2%

Variable

Valors

Variable

Valors

Nivell educatiu
Sense estudis
Primària
Secundària
Terciària
Valors perduts

3,4%
18,8%
59,4%
17,9%
0,5%

Religió
Cap
Catòlica
Ortodoxa
Altres cristianes
Jueva
Musulmana
Budista
Hinduista
Altres
Valors perduts

Grau de pràctica
de religió
Gens
Poc
Regular
Força
Molt

43,0%
17,3%
15,1%
13,1%
7,7%

29,2%
52,2%
1,1%
4,3%
0,05%
9,9%
0,2%
0,1%
1,7%
1,4%

Grau d’incidència
de la crisi
Gens
Poc
Força

51,0%
40,3%
8,7%

Grau de propietat
de l’habitatge
Cedit
Llogat
Comprat
Valors perduts

4,4%
31,9%
62,6%
1,2%
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B. TRACTAMENT ESTADÍSTIC DE LES RESPOSTES REGISTRADES

En les enquestes fetes es poden distingir, principalment, quatre tipus de preguntes en funció
de les possibles respostes que afecten de manera determinant el seu tractament estadístic.
D’una banda, a la majoria de les preguntes del qüestionari els corresponen respostes mesurades
en l’escala Likert d’1 a 5. Cadascuna d’aquestes respostes té una etiqueta conceptual essencial per
poder interpretar els resultats. Des del punt de vista descriptiu, aquest tipus de respostes permeten dos tipus d’aproximació estadística. D’una banda, s’han representat taules de percentatges
per distribuir les respostes, la qual cosa ha permès analitzar cada categoria de resposta. D’altra
banda, pel fet d’estar davant d’una escala Likert i sempre en la mateixa direcció de menys positiu
a més positiu, s’ha calculat la mitjana i la desviació estàndard, fet que permet la interpretació
de grau per a aquesta escala i concepte. Un altre tipus de respostes que apareixen a l’enquesta
són dicotòmiques, majoritàriament de tipus sí/no. Per a aquestes preguntes únicament s’han
presentat les taules de percentatges. El qüestionari també inclou preguntes de tipus categòric,
de les quals ha interessat conèixer els percentatges i els seus encreuaments amb altres variables.
Per últim, les variables sociodemogràfiques s’han resumit amb mitjana i desviació estàndard per
als casos continus i amb percentatges per a les categòriques.
Per extrapolar o validar els resultats en l’àmbit poblacional s’han fet servir intervals de confiança i contrastos de khi quadrat. En cas d’utilitzar l’aproximació a partir de les mitjanes, en
algun cas s’han proporcionat intervals de confiança que han permès comparar aquestes escales afegint-hi una significació estadística a partir del seu p-valor. Per a les taules encreuades,
a part dels percentatges essencials per a la interpretació descriptiva de la relació, s’han afegit
els estadístics khi quadrat acompanyats del seu p-valor per permetre, si és el cas, avaluar la
significació estadística.
Segons el marc conceptual del Projecte ICI, exposat anteriorment, es van definir nou dimensions d’anàlisi. Per a cadascuna es van definir els indicadors corresponents susceptibles de ser
mesurats amb les enquestes. D’una banda, es van definir indicadors simples que corresponen
a preguntes individuals de l’enquesta. Aquests indicadors s’han mesurat a partir de les mitjanes
i de la distribució de percentatges.
En un nivell superior, els indicadors compostos pretenen resumir conceptes individuals en
altres de més generals. Per mesurar aquests indicadors s’ha mantingut en tots els casos l’escala
d’1 a 5 –de menys positiu a més positiu respecte de la convivència social i intercultural–, fet
que proporciona una interpretació gradual del concepte mesurat. En cas que les preguntes que
intervenen en la seva construcció estiguessin ja mesurades en l’escala s’han calculat mitjanes.
Si les variables que formen l’indicador compost són categòriques, dicotòmiques o d’un altre
tipus, s’ha generat una escala d’1 a 5 estudiant cada cas en particular i generant l’escala a partir
de quintils. En la majoria d’aquests casos s’ha construït l’escala d’1 a 5.
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Finalment, els indicadors complexos són el resum de cada dimensió i estan formats a partir
dels diferents indicadors compostos inclosos en aquesta dimensió. Per calcular el valor d’aquests
indicadors, pel fet de ser la reunió de diversos compostos ja mesurats en l’escala d’1 a 5, s’han
calculat les mitjanes dels valors dels indicadors compostos que els componen.
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Avui dia, i de forma creixent, es va presentant als diferents països el repte complex de com es pot
gestionar de manera positiva, participativa i democràtica tot el que fa referència a la diversitat
cultural, ètnica, d’origen, lingüística i religiosa. Aquest desafiament afecta, per descomptat, l’esfera
internacional i cada un dels països, però suposa un conjunt de reptes molt directes també per
a les regions i els municipis, les institucions públiques i les organitzacions socials, les famílies i
cada un dels ciutadans. Els fluxos migratoris de les dècades passades han comportat un augment
de la diversitat en nombroses localitats a Espanya. Algunes d’aquestes localitats, en pocs anys,
s’han convertit en territoris d’alta diversitat o superdiversos.14 Aquest tipus de territoris tenen un
interès especial a l’hora d’analitzar els processos de diversificació sociocultural que s’estan desenvolupant, com també l’impacte que tenen en les relacions locals i en les actituds cap a la diversitat
cultural, ètnica, d’origen, lingüística i religiosa; en definitiva, cal analitzar la major complexitat de
les relacions de convivència intercultural que té lloc en aquests territoris.
Aquest treball té com a objectiu principal caracteritzar l’estat de la convivència als 23 nous territoris d’incorporació al Projecte ICI, establint en conseqüència la situació de partida o línia base
de la intervenció en aquests barris, districtes i municipis. Un segon objectiu és establir les bases
per poder mesurar posteriorment l’impacte del Projecte ICI, per la qual cosa s’ha enquestat en vuit
territoris de control més, fet que permetrà en una pròxima edició de l’enquesta comparar l’evolució de l’estat de la convivència on intervenim i on no. Així doncs, les dades primàries de la tercera
edició de l’enquesta sobre convivència en territoris d’alta diversitat –10.990 entrevistes en 31
territoris– ens permet obtenir una caracterització general de l’estat de la convivència i un estudi
particular de les relacions, les actituds, la conflictivitat, els aspectes identitaris i altres temàtiques.
Les últimes dècades, diversos estudis han posat de manifest que la discriminació contemporània centra el seu èmfasi en les diferències culturals com a principi bàsic definidor dels grups,
per sobre de les diferències biològiques i racials (Van Dijk, 1991). Les formes tradicionals de
discriminació explícita basades en diferències racials són reemplaçades per noves formes de caràcter implícit, subtil o latent que busquen justificació en la violació de certs valors de la cultura
hegemònica (Álvarez-Gálvez, 2014, 4). D’aquesta manera, les manifestacions tradicionals de
racisme biològic explícit s’han anat abandonant mentre que s’han desenvolupat noves formes
de discriminació al voltant de la «xenofòbia» o l’«etnicisme». És necessari, per això, anar més
enllà dels components presents comunament en l’amidament del racisme i les actituds cap a la
immigració (Cea D’Ancona, 2009, 20).
En el nostre estudi, proposem el mesurament de les actituds vers la diversitat en una dimensionalitat àmplia. Pretenem mesurar les actituds cap a allò que és diferent, divers, i també cap
al procés mateix de diversificació de l’entorn local.
14 En el sentit utilitzat per VERTOVEC (2006 i 2007), que amb aquest terme pretén subratllar un nivell més elevat de complexitat de l’observat prèviament.
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Per poder analitzar la situació de la convivència intercultural als territoris d’alta diversitat cal, en
primer lloc, saber si hi ha relació, o no, entre les persones i els grups culturalment diferenciats.
Més concretament, és pertinent indagar:
–– Entre qui hi ha relació i entre qui no, observant especialment si els membres d’algun grup o
col·lectiu són més evitats o exclosos que altres.
–– On es produeix aquesta relació o on no es produeix: als blocs d’habitatges, al carrer, als comerços de proximitat, als serveis públics, als locutoris, etc.
–– Quines pautes d’evitació hi ha o, al contrari, quines iniciatives s’han posat en marxa per fomentar precisament la trobada interpersonal i social.
–– Així mateix, amb relació a això és extremament rellevant l’existència o no d’espais d’alta concentració de minories o fins i tot de guetos, o de processos de guetització.
Abans que res, la convivència és relació positiva, malgrat que no estigui exempta de problemes
i conflictes. Des de la perspectiva convivencial cal, en segon lloc, conèixer, analitzar i valorar
com són aquestes relacions, quines en són les característiques: si es tracta d’una relació entre
iguals o no, horitzontal o vertical, quotidiana o excepcional, de caràcter públic o privat, de
col·laboració o competència.
Finalment, l’anàlisi d’aquesta primera dimensió relacional requereix interpretar i valorar el
significat de l’existència o l’absència de relació i dels continguts o els trets de les relacions existents, utilitzant, per fer-ho, la tipologia de partida sobre els modes de sociabilitat (convivència/
coexistència/hostilitat). És a dir, s’ha de valorar si hi ha respecte i si és actiu o passiu, si hi ha
tensió, conflicte latent o manifest, etc.
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1.1 VALORACIONS
DE L’ESTAT DE LA
CONVIVÈNCIA A
LA LOCALITAT
VALORACIÓ DE LES RELACIONS AL TERRITORI

La valoració general de les relacions als territoris d’alta diversitat estudiats es pot considerar bona.
D’una banda, una àmplia majoria dels residents en aquests territoris –set de cada deu– valoren
com a bones o molt bones les relacions que s’hi desenvolupen (taula 1.1), mentre que el 24% les
identifica com a relacions de coexistència –es limiten a saludar-se– i amb prou feines el 7% ho fa
amb una valoració negativa –s’ignoren o són relacions molt distants–. Al gràfic 1 es pot visualitzar
la distribució d’aquesta primera variable.
TAULA 1.1 VALORACIÓ
DE LES RELACIONS AL TERRITORI

GRÀFIC 1.1 VALORACIÓ
DE LES RELACIONS AL TERRITORI

P.16. Com definiria el tipus de relació
que té en general amb les persones del
territori?

P.16. Com definiria el tipus de relació
que té en general amb les persones del
territori?

S’ignoren
Només de vista
Es limiten a saludar
Conversen i cooperen
Amistat, es conviden i queden

1,6%
5,4%
23,6%
39,2%
30,3%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

3,91
0,94
11.859

1,6%

5,4%

30,3%
23,6%

39,2%
S’ignoren
Només de vista
Es limiten a saludar
Conversen i cooperen
Amistat, es conviden i queden
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VALORACIÓ DE LES RELACIONS AL TERRITORI SEGONS L’EDAT

La franja d’edat més gran (més de 55 anys) valora de manera més positiva que la mitjana les
relacions al territori, i la franja jove (18-34 anys) presenta una certa tendència per sota de la mitjana. La mitjana d’edat (35-55 anys) té una distribució o un perfil molt semblant al perfil general.
TAULA 1.2 VALORACIÓ DE LES RELACIONS AL TERRITORI PER EDAT

18-34 anys 35-55 anys

Més de 55
anys

Total

S’ignoren

2,2%

1,5%

1%

1,6%

Només de vista

7,9%

5,2%

3,3%

5,4%

Es limiten a saludar

26,2%

24,6%

20%

23,6%

Conversen i cooperen

35,5%

40,3%

41,2%

39,2%

Amistat, es conviden i queden

28,2%

28,4%

34,5%

30,3%

khi2(8) = 171,88 P = 0,0000

Si ens fixem en les mitjanes de la valoració com a escala per grups d’edat, s’observa que a mesura
que augmenta l’edat millora la valoració de les relacions al territori. Els intervals de confiança
ens indiquen que, efectivament, des del punt de vista poblacional es confirmen aquestes diferències en les mitjanes de l’escala de valoració.
TAULA 1.3 MITJANES DE LA VALORACIÓ
DE LES RELACIONS AL TERRITORI PER EDAT
Mitjana*

IC 95%

18-34 anys

3,80

[3,76, 3,83]

35-55 anys

3,89

[3,86, 3,91]

Més de 55 anys

4,05

[4,02, 4,08]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

VALORACIÓ DE LES RELACIONS SOCIALS AL
TERRITORI SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT

En les valoracions de les relacions al territori segons el lloc de naixement –agrupats per regió–, s’observen diferències entre les valoracions d’espanyols i estrangers –que es confirmen en
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l’àmbit poblacional amb el text khi quadrat–, en què els autòctons valoren més positivament
les relacions que es produeixen entre veïns al territori que les persones d’origen estranger.
L’anàlisi de les mitjanes constata que només els espanyols presenten una mitjana (4,00) més
gran que la mitjana general (3,91). Els enquestats d’origen asiàtic, d’altra banda, són els que
valoren menys positivament les relacions al territori, amb una mitjana del 3,42.

Només de vista

4,2% 12,3% 11,7%

Total

1%

Amèrica
Llatina

3,5%

Àsia

Europa
de l’Est

1,4%

Àfrica

OCDE

S’ignoren

Magreb

Espanya

TAULA 1.4 VALORACIÓ DE LES RELACIONS
AL TERRITORI PER ORIGEN

1,6%

3,6%

1,9%

2,3%

1,6%

8,4% 12,9%

11,1%

7,5%

5,4%

Es limiten a saludar

20,4% 24,0% 30,5% 29,3% 33,7% 43,6% 36,5% 23,6%

Conversen i cooperen

40,6% 45,1% 33,9% 32,3% 33,6% 30,0% 36,2% 39,2%

Amistat, es conviden
i queden

33,4% 15,0% 22,9% 28,4% 16,2% 13,4% 17,4% 30,3%

Base

8.203

140

302

1.103

368

232

1.453 11.801

khi2(24) = 489,17 P = 0,0000

TAULA 1.5 MITJANES DE LA VALORACIÓ
DE LES RELACIONS AL TERRITORI PER NACIONALITAT
Mitjana*

IC 95%

Espanya

4,00

[3,98, 4,02]

OCDE

3,56

[3,37, 3,75]

Europa de l’Est

3,66

[3,54, 3,78]

Magreb

3,77

[3,71, 3,84]

Àfrica subsahariana

3,46

[3,34, 3,58]

Àsia

3,42

[3,28, 3,55]

Amèrica Llatina

3,59

[3,54, 3,64]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS AL TERRITORI

D’altra banda, la majoria dels residents (55%) considera que les relacions socials al seu territori
no han variat significativament en els últims cinc anys (taula 1.6), mentre que el 30% considera
que han empitjorat i el 15% considera que han millorat. També són majoria els que creuen que
continuaran igual els cinc anys vinents (taula 1.7), mentre que la resta es reparteix a parts iguals
entre els que consideren que la situació empitjorarà (24%) i els que creuen que anirà a millor (25%).
TAULA 1.6 EVOLUCIÓ
DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL

GRÀFIC 1.2 EVOLUCIÓ
DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL

A. Respecte dels últims 5 anys
P.52. Creu que la convivència
al territori és ara millor, igual o pitjor
que fa 5 anys?

A. Respecte dels últims 5 anys
P.52. Creu que la convivència
al territori és ara millor, igual o pitjor
que fa 5 anys?

Pitjor
Igual
Millor

30,3%
55,2%
14,5%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

1,84
0,65
10.674

30,3%

14,5%
Pitjor
Igual
Millor

55,2%

TAULA 1.7 EVOLUCIÓ
DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL

GRÀFIC 1.3 EVOLUCIÓ
DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL

B. Previsió
P.52.1. I com creu que serà la
convivència al territori d’aquí a 5 anys?

B. Previsió
P.52.1. I com creu que serà la
convivència al territori d’aquí a 5 anys?

Pitjor
Igual
Millor

23,7%
51,5%
24,8%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

2,01
0,70
9.326

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

23,7%

24,8%
Pitjor
Igual
Millor
51,5%
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Si analitzem com ha evolucionat la convivència al territori els últims cinc anys en funció de diferents variables sociodemogràfiques per al conjunt d’individus de nacionalitat espanyola, podem
observar diferències en la valoració segons el nivell educatiu, l’ocupació laboral, la ideologia política i l’impacte que ha tingut la crisi en l’individu (gràfic 1.4). De fet, com més nivell educatiu,
la percepció que la convivència ha empitjorat disminueix. D’altra banda, els que no treballen
i els pensionistes tendeixen a pensar que la situació de la convivència ha empitjorat, i també
com més gran ha estat l’impacte de la crisi en els individus, pitjor és la valoració de l’evolució
de la convivència els últims cinc anys. No s’aprecien diferències en termes de franja d’edat o el

sexe de l’entrevistat i la influència de la ideologia política és lleu en aquesta qüestió.
GRÀFIC 1.4 EVOLUCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL
ELS ÚLTIMS CINC ANYS: VALORACIÓ DELS AUTÒCTONS
P.52. Creu que la convivència al territori és ara millor, igual o pitjor que fa 5 anys?

		 Segons la franja d’edat
Entre 18 i 34
32,7
Entre 35 i 55
31,3

Pitjor | Igual | Millor
51,1

16,2

55,3

13,3

57,2

12,6

+ de 55
30,1

		 Segons el sexe
Homes
30,4
Dones
32,1

		 Segons el nivell educatiu
Sense estudis
41,0
Primària
32,0

Pitjor | Igual | Millor
55,1
54,6

14,4
13,3

Pitjor | Igual | Millor
46,1

12,9

56,2

11,7

53,0

14,5

Secundària
32,5
Terciària
24,1

61,7

14,2
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		 Segons l’ocupació
Treballa
28,6
Aturat
37,3

Pitjor | Igual | Millor
58,1

13,3
47,1

15,5

Busca
33,3

45,6

21,1

Casa
53,6

36,3

10,1

Estudia
26,7

55,6

17,7

Pensionista
29,2

57,6

		 Segons la ideologia
Extr. esquerra
33,2
Esquerra
30,0

13,2

Pitjor | Igual | Millor
49,5

17,3

56,4

13,6

55,3

13,3

Centre
31,5
Dreta
52,9

33,8

13,3

Extr. dreta
26,9

53,3

		 Segons l’impacte de la crisi
Gens
27,8
Poc
33,8

19,8

Pitjor | Igual | Millor
58,7
52,5

13,5
13,7

Força
41,8

41,7

16,5

De la mateixa manera, procedim a desagregar l’opinió sobre com anirà la convivència local en el
futur en funció de les diferents variables sociodemogràfiques per als individus de nacionalitat
espanyola. En aquest cas, la valoració del futur de la convivència és menys optimista entre els
espanyols que no treballen i entre els que s’han vist afectats més durament per la crisi econòmica, com també entre els que tenen un nivell educatiu més baix i els de més edat (gràfic 1.5).
Finalment, no s’observen diferències entre homes i dones.
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GRÀFIC 1.5 PREVISIÓ DE L’EVOLUCIÓ
DE LA CONVIVÈNCIA LOCAL: POBLACIÓ AUTÒCTONA
P.52.1. I com creu que serà la convivència al territori d’aquí a 5 anys?

		 Segons la franja d’edat
Entre 18 i 34
26,1
Entre 35 i 55
26,1

Pitjor | Igual | Millor
48,5

25,5

50,1

23,8

+ de 55
24,7

55,6

		 Segons l’impacte de la crisi
Gens
22,5
Poc
27,8

19,7

Pitjor | Igual | Millor
55,7

21,8

48,6

23,5

Força
34,9

37,5

		 Segons el nivell educatiu
Sense estudis
34,5
Primària
30,8

27,5

Pitjor | Igual | Millor
48,6
52,3

16,8
16,9

Secundària
26,8

49,9

23,2

Terciària
14,9

56,2

28,9
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		 Segons l’ocupació
Treballa
21,6
Aturat
32,9

Pitjor | Igual | Millor
53,5

24,8
43,2

24,0

41,5

24,5

Busca
34,0
Casa
53,2

30,9

15,9

Estudia
21,7

49,1

29,2

Pensionista
24,2

56,2

19,6

INFLUÈNCIA DE LA CRISI EN LA CONVIVÈNCIA

Els territoris d’estudi s’han vist afectats de manera considerable, com la gran majoria de les
localitats d’Espanya, per una profunda recessió econòmica i laboral que ja fa que dura vuit
anys i que encara no ha acabat. Hem vist als apartats anteriors com l’impacte de la crisi està
relacionat amb la percepció de la convivència i la seva evolució. Així mateix, observarem com
està vinculada a diverses dimensions de la convivència en apartats posteriors. És, per tant,
un aspecte molt important que cal tenir en compte quan abordem la convivència intercultural
en territoris d’alta diversitat.
Analitzem, doncs, fins a quin punt els residents en aquests territoris han rebut impactes
negatius de la crisi econòmica i si perceben que aquesta difícil situació general ha pogut influir en les relacions entre els veïns. Les dades mostren que dos de cada tres residents s’han
vist afectats per la crisi econòmica en alguna de les situacions per les quals s’indaga. Un
de cada cinc compra menjar de menys qualitat (19%) –proporció que arriba al 27% entre els
estrangers i el 17% entre els espanyols– i surt menys amb els amics (22%), el 14% s’ha vist
obligat a haver de rebre diners d’un familiar o amic i una proporció similar ha hagut de donar
diners a un familiar o amic a causa de la crisi econòmica. D’altra banda, el 6% –el 9% entre els
estrangers– ha hagut d’endarrerir el pagament d’una hipoteca. Si analitzem els resultats per
edats, observem que prop de dos de cada tres persones de més de 55 anys (64%) asseguren no
haver viscut cap dels impactes de la crisi pels quals s’indagava, proporció gairebé vint punts
superior a les persones de menys edat (45%).
La percepció de prop de la meitat dels residents (54%) és que la crisi econòmica ha influït
negativament en la convivència, mentre que el 43% considera que no hi ha influït i només el
3% respon que ha tingut una influència positiva sobre la convivència (taula 1.8).

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

64

1 Relacions en la comunitat: d’allò social a allò intercultural
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

TAULA 1.8 INFLUÈNCIA
DE LA CRISI EN LA CONVIVÈNCIA

GRÀFIC 1.6 INFLUÈNCIA
DE LA CRISI EN LA CONVIVÈNCIA

P.11.1. Segons vostè, diria que la crisi ha
influït en la convivència al territori?

P.11.1. Segons vostè, diria que la crisi ha
influït en la convivència al territori?

Ha empitjorat molt
Ha empitjorat
No hi ha influït
Ha millorat

11,0%
43,1%
42,8%
3,1%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

1,58*
0,65
12.082

3,1%

11,0%

42,8%
43,1%

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més
favorable per a la convivència social i intercultural.

Ha empitjorat molt
Ha empitjorat
No hi ha influït
Ha millorat

1.2 RELACIONS
ENTRE VEÏNS
SEGONS ELS ESPAIS
D’INTERACCIÓ
L’apartat anterior s’ha dedicat a la consideració general que fan els entrevistats de la seva
relació amb els altres residents al territori. En aquest apartat aprofundim en la qüestió i indaguem sobre les relacions entre els veïns de l’edifici, les persones que coincideixen al carrer, als
parcs, etc. Al qüestionari, la pregunta P.24 anava dirigida a conèixer quina relació té el subjecte
amb els altres (en una escala que va des de «relacions d’amistat» fins a «males relacions») en
diferents espais d’interacció.

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

65

1 Relacions en la comunitat: d’allò social a allò intercultural
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

VALORACIÓ DE LES RELACIONS AMB ELS VEÏNS DE L’EDIFICI,
EL BARRI, ELS CENTRES PÚBLICS I ELS PARCS PÚBLICS
Hi ha un predomini de la valoració de «bona convivència» o «relacions d’amistat» a tots els

Aquesta valoració positiva és més gran a l’espai veïnal més proper, directe i
quotidià, com és ara l’immoble en el qual resideix el subjecte (80%). Les relacions indiferents
augmenten en centres escolars, culturals i esportius (42%), com també als parcs i les zones
verdes (41%) (taula 1.9). D’altra banda, les males relacions són poc freqüents en qualsevol dels
espais pels quals s’indaga –en tots els casos inferiors a l’1%.
Cal tenir en compte que la consideració dels entrevistats sobre el que és convivència es correspon a relacions de fet i sense agressió en les quals hi ha certa cordialitat. Les opcions plantejades al qüestionari s’han interpretat tenint en compte aquesta concepció social o popular.
En altres paraules, l’anàlisi dels resultats ha de partir del fet que una part del que es considera
socialment o popularment «convivència» té més a veure amb el que en l’enfocament conceptual
del Projecte ICI és coexistència. A continuació es presenten els gràfics per valorar les relacions
en els quatre grups d’espais d’interacció.
espais analitzats.
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TAULA 1.9 VALORACIÓ DE LES RELACIONS
SEGONS ELS ESPAIS D’INTERACCIÓ
P.24. Com definiria la relació que té amb els veïns a…?
Veïns

Barri

Centres

Parcs

Males relacions
Cap tracte
Indiferent però educada
Bona convivència
Relacions d’amistat

0,6%
2,4%
17,4%
65,7%
13,9%

0,2%
3,5%
23,9%
60,7%
11,7%

0,3%
24%
17,9%
50,4%
17,4%

0,3%
16,9%
23,8%
53,4%
5,6%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,90
0,66
11.991

3,80
0,69
11.960

3,40
0,94
11.756

3,47
0,85
11.796

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 1.7 VALORACIÓ DE LES RELACIONS
SEGONS ELS ESPAIS D’INTERACCIÓ
P.24. Com definiria la relació que té amb els veïns a…?
13,9%

0,6%

2,4%

11,7%

0,2% 3,5%

17,4%

23,9%
Barri

Veïns

60,7%

65,7%

17,4%

0,3%

5,6% 0,3%

24,0%

Centres

Parcs
17,9%
53,3%

50,4%
Males relacions
Cap tracte
Indiferent però educada
Bona convivència
Relacions d’amistat

16,9%

23,8%
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1.3 RELACIONS
INTERCULTURALS
A LA LOCALITAT
Després d’explorar l’opinió sobre la relació que hi ha entre els habitants de la localitat i les
relacions en diferents espais d’interacció, passem a analitzar la valoració de les relacions entre
persones de diferents cultures en aquests territoris. Per fer-ho, ens basarem en les tres categories d’anàlisi: convivència, coexistència i hostilitat.
VALORACIÓ DE LES RELACIONS INTERCULTURALS

La percepció de prop de la meitat dels residents (54%) és que la crisi econòmica ha influït negativament en la convivència, mentre que el 43% considera que no hi ha influït i només el 3% respon que ha tingut una influència positiva sobre la convivència. Dels tres modes de sociabilitat,
la percepció majoritària entre els residents (50%) és que predomina la coexistència entre els
veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats i religions: amb prou feines hi ha relació,
però la gent es deixa viure i es respecta. Un terç dels residents, d’altra banda, qualificaria de
convivència la relació intercultural predominant: hi ha relació de veïnatge i, si sorgeix cap
problema, s’acostuma a resoldre (23%), o fins i tot hi ha bona relació i es resolen els conflictes
pacíficament (13%). Aquestes dues respostes impliquen la interacció entre veïns, valorada en
general de positiva, i el no-enquistament dels conflictes de veïnatge que puguin sorgir. Per
últim, el 14% valora de manera negativa la relació entre els veïns del territori de diferents
cultures, nacionalitats i religions, i asseguren que hi ha hostilitat o tensió en el dia a dia. Aquesta
tipologia de sociabilitat s’ha de seguir amb atenció, ja que està carregada de desconfiança, recel,
evitació i rebuig; hi viuen el conflicte no regulat i manifestacions clares d’agressió verbal i fins i
tot violència física i simbòlica. En edicions anteriors de l’enquesta, la proporció de població que
definia com a predominantment d’hostilitat les relacions interculturals eren semblants a les
registrades ara: 14% el 2010 i 18% el 2012. Per això, es tracta d’una proporció relativament
estable als territoris d’alta diversitat estudiats tot i que, com es va poder comprovar el 2012,
significativament més alta que entre el conjunt de la població a Espanya (4%).
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TAULA 1.10 VALORACIÓ DE LES RELACIONS INTERCULTURALS
P.37. Creu que entre els veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats,
religions... hi ha bona relació?
Hi ha hostilitat en el dia a dia
Hi ha tensió en el dia a dia
Amb prou feines hi ha relació, però la gent es deixa viure, es respecta
Hi ha relació de veïnatge i, si sorgeix cap problema, se sol resoldre
Hi ha bona relació i es resolen els conflictes pacíficament

3,40%
10,29%
50,28%
22,94%
13,10%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,32
0,94
11.074

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 1.8 VALORACIÓ DE LES RELACIONS INTERCULTURALS
P.37. Creu que entre els veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats,
religions... hi ha bona relació?
13,10%

3,4%

10,29%
Hostilitat
Tensió
Relació escassa
Solució problemes
Bona relació

22,94%

50,28%

Com passava amb l’enquesta 2012, no s’aprecien variacions significatives d’aquesta variable respecte de l’edat, el sexe o la situació ocupacional. D’altra banda, tot i que s’aprecien variacions
respecte dels nivells educatius i les categories d’ideologia política, són molt escasses (gràfic 1.9).
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GRÀFIC 1.9 VALORACIÓ DE LES RELACIONS
INTERCULTURALS: ESPANYOLS
P.37. Creu que entre els veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats,
religions... hi ha bona relació?

		 Segons el nivell educatiu
		 Hostilitat | Tensió | Relació escassa |
		 Solució problemes | Bona relació
Sense estudis
4,7 10,9
47,3

23,4

13,7

Primària
3,8

50,2

13,8

20,3

11,8

Secundària
3,6 10,5

49,8

23,2

12,9

Terciària
2,6 8,1

48,0

		 Segons la ideologia
		 Hostilitat | Tensió | Relació escassa |
		 Solució problemes | Bona relació
Extr. esquerra
5,0 9,8
50,1
Esquerra
48,4
3,2 11,1

27,5

24,2
23,7

13,8

11,0
13,6

Centre
3,6 10,5

50,5

22,8

12,6

Dreta
2,4 11,0

47,3

24,7

14,6

Extr. dreta
4,2

12,1

48,5

		 Segons l’impacte de la crisi
		 Hostilitat | Tensió | Relació escassa |
		 Solució problemes | Bona relació
Gens
3,1 9,0
49,6
Poc
49,3
3,7 12,3

23,6

11,5

24,6

13,7

22,4

12,3

Força
5,4 14,0

49,3

20,3

11,0
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		 Immigració interna
		 Hostilitat | Tensió | Relació escassa |
		 Solució problemes | Bona relació
No
3,6 10,6
49,2
Sí
50,7
2,7 11,1

23,4

13,1

23,3

12,1

DIVERSITAT A L’EDIFICI

La diversitat d’orígens als edificis ens dóna una idea de la interacció quotidiana dels residents i,
en apartats posteriors, ens permetrà analitzar en quines dimensions influeix viure en un edifici
amb molta o poca diversitat d’orígens culturals. En primer lloc, observem que un 39% identifica
que tots els seus veïns són espanyols i el 47% addicional que «gairebé tots són espanyols».
Una majoria àmplia, doncs, dels residents espanyols en territoris d’alta diversitat tenen –o almenys perceben– pocs veïns estrangers al seu edifici, per la qual cosa la interacció quotidiana i
més propera amb persones procedents d’altres països és majoritàriament escassa. D’altra banda,
al voltant del 14% dels espanyols asseguren que viuen en un edifici en què hi ha una proporció
d’estrangers per sobre de la mitjana. Hem d’estudiar en apartats posteriors si aquesta situació

està relacionada amb actituds més o menys positives davant les relacions interculturals.
En general, les persones d’origen estranger viuen en edificis amb més presència d’estrangers,
a causa, principalment, de factors socioeconòmics i, en menor mesura, per la cerca de xarxes
de suport entre persones de la mateixa nacionalitat. S’observa que els individus procedents de
l’Àfrica subsahariana (en un 22%), el Magreb (14,7%) i l’Àsia (12,8%) viuen en edificis amb més
presència d’estrangers que la mitjana.
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TAULA 1.11 DIVERSITAT A L’EDIFICI, PER REGIÓ D’ORIGEN

Europa de
l’Est

Magreb

Àfrica
subsahariana

Àsia

Amèrica
Llatina

OCDE

Espanya

Total

P.31. A l’edifici on viu, són…

3,3%

10,3%

3,2%

2,3%

3,9%

Tots espanyols

30,5% 38,6% 5,2%

Gairebé tots espanyols

47,7%

47%

67,9% 56,9%

Hi ha tants espanyols
com estrangers

15,7%

11,2%

21,6% 26,7% 25,9% 29,1% 43,8% 30,6%

Gairebé tots estrangers

5,3%

3%

5,3%

9,8%

Tots estrangers

0,8%

0,2%

0,0%

3,3%

6,1%

4,2%

4%

0,7%

Base

11.752 8.180

136

293

1.101

366

233

1.443

43%

41,5% 37,1% 55,4%

14,7% 22,0% 12,8%

khi2(24) = 2.187,29 P = 0,0000

GRÀFIC 1.10 DIVERSITAT A L’EDIFICI
P.31. A l’edifici on viu, són…
5,3% 0,8%
15,7%

30,5%

47,7%

Tots espanyols
Gairebé tots espanyols
Tants espanyols com estrangers
Gairebé tots estrangers
Tots estrangers

9,4%
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TAULA 1.12 MITJANES DE LA DIVERSITAT PER NACIONALITAT
Mitjana*

IC 95%

Espanya

1,79

[1,77, 1,80]

OCDE

2,27

[2,14, 2,40]

Amèrica Llatina

2,48

[2,43, 2,52]

Europa de l’Est

2,53

[2,42, 2,64]

Magreb

2,63

[2,57, 2,70]

Àsia

2,79

[2,68, 2,91]

Àfrica subsahariana

2,83

[2,72, 2,93]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

RELACIÓ DE LA DIVERSITAT A L’EDIFICI AMB EL NIVELL EDUCATIU

Pel que fa a la relació entre el nivell educatiu i la diversitat a l’edifici s’observen certes dependències que es confirmen des del punt de vista poblacional amb el test khi quadrat (taula 1.13). En
general, de manera molt subtil, es pot comprovar que les persones enquestades sense estudis o estudis primaris tendeixen a viure en edificis amb més presència d’estrangers que les
persones amb estudis terciaris o superiors. L’anàlisi de les mitjanes segons el nivell d’estudis

constata que la diversitat a l’edifici va disminuint a mesura que augmenta el nivell d’estudis.
Aquesta relació no fa sinó mostrar que la interacció autòctons/persones d’origen estranger és
molt més intensa en els sectors socioeconòmics més humils de la societat o, dit de manera
més col·loquial, «es produeix entre capes populars». I això té una gran rellevància perquè, entre
altres coses, la diferència –el contacte amb l’altre i les posicions etnoculturals– es vincula a la
desigualtat –la jerarquia en les posicions socioeconòmiques de classe.
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TAULA 1.13 DIVERSITAT A L’EDIFICI PER NIVELL EDUCATIU
Sense estudis Primària

Secundària

Terciària

Total

Tots espanyols

29,2%

33,2%

30,3%

28,6%

30,5%

Gairebé tots espanyols

42,1%

44%

47,9%

52,6%

47,8%

Igual

21,9%

16%

15,4%

14,7%

15,6%

Gairebé tots estrangers

4,9%

5,3%

5,68%

4,03%

5,29%

Tots estrangers

1,9%

1,5%

0,78%

0,07%

0,80%

Base

378

2.103

7.155

2.113

11.749

khi2(12) = 77,92 P = 0,0000

TAULA 1.14 MITJANES DE LA DIVERSITAT PER NIVELL EDUCATIU
Mitjana*

IC 95%

Sense estudis

2,08

[1,99, 2,18]

Primària

1,98

[1,94, 2,01]

Secundària

1,99

[1,97, 2,01]

Terciària

1,94

[1,91, 1,98]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

RELACIÓ DE LA DIVERSITAT A L’EDIFICI AMB PARELLA ESTRANGERA (SÍ/NO)

D’altra banda, hi ha una relació clara de la diversitat a l’edifici i el fet de tenir parella estrangera o no. El 79% dels espanyols que no tenen parella estrangera viuen en un edifici on tots o
gairebé tots són espanyols, 16 punts percentuals més que els que tenen una parella estrangera.
De manera anàloga, així com en general un 5% responen que gairebé tots o tots els veïns són
estrangers, per als enquestats amb parella estrangera aquest percentatge augmenta fins al 10%.
Si ens fixem en les mitjanes com a escala d’1 a 5, de menys a més diversitat, per als casos en què
la parella és estrangera la mitjana de diversitat augmenta fins a 2,42 punts enfront dels que no
tenen la parella estrangera, que es manté en 1,96.
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TAULA 1.15 MITJANES DE LA DIVERSITAT PER PARELLA ESTRANGERA
Mitjana*

IC 95%

Parella estrangera (no)

1,96

[1,94, 1,97]

Parella estrangera (sí)

2,42

[2,35, 2,48]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

1.4 PERCEPCIONS
DE DISCRIMINACIÓ
SENTIMENTS DE DISCRIMINACIÓ PER DIFERENTS MOTIUS

Una de les millors aproximacions a la qüestió de les relacions que hi ha a escala local és l’estudi
de l’existència o no de la discriminació i els seus motius. Més concretament, en el cas de l’enquesta, l’anàlisi de l’existència o no de sentiment en l’entrevistat d’estar sent discriminat o no.
Per fer-ho, vam estudiar la percepció dels residents sobre l’existència o no de discriminació als
territoris estudiats. Una de les primeres qüestions que hem d’assenyalar és que els resultats
obtinguts varien considerablement entre diferents grups analitzats.
Entre la població general, tots els valors es troben per sota del 10% (taula 1.16). Més del
90% de la població assegura no haver estat objecte de discriminació al llarg de l’últim any
per qüestions d’origen, idees polítiques, religió, idioma, trets físics, costums, orientació sexual,
gènere o discapacitat. El percentatge de més sentiment de discriminació s’observa al voltant de
l’origen (9%), seguit dels trets físics (7%) i els costums culturals (6%). Observant les mitjanes
per a les escales de discriminació, la discriminació per causa d’origen és la més alta, amb una
mitjana d’1,22. Entre les persones nascudes a l’estranger, malgrat això, la percepció de certs
tipus de discriminació augmenta considerablement. Així, per exemple, el 21% assegura haver-se sentit discriminat del seu origen al llarg de l’últim any (taula 1.17).

Aquestes dades són similars a les recollides en altres territoris d’alta diversitat en les enquestes 2010 i 2012. Aquí destaquen dos tipus de consideracions. D’una banda, la rellevància
d’aquest 21%. El fet que una de cada cinc persones d’origen estranger manifesti sentir discriminació no deixa de ser indicatiu de situacions injustes o, dit d’una altra manera, de tot el que
queda per fer en matèria de lluita contra la discriminació, el racisme i la xenofòbia i de promoció
de la convivència ciutadana intercultural.
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D’altra banda, la interpretació que hem de fer d’aquestes dades no és que no hi hagi o que
siguin poc freqüents aquests tipus de discriminació –ja que contradiu un altre tipus d’anàlisi,
tant d’interculturalitat com de discriminació de gènere o religiosa– sinó que, per diversos motius, amb prou feines es verbalitza. Aquests motius poden estar relacionats amb la desitjabilitat
social, el desig de donar una imatge positiva del territori en el qual viuen i de la seva pròpia vida
o el fet de no atrevir-se a reconèixer haver estat objecte de discriminació davant d’una persona
desconeguda –l’enquestador/a–. Però també hi poden influir elements com ara una consciència
escassa de l’existència de discriminació, fet que indica una certa falta de processos de reflexió
que visibilitzin situacions de discriminació quotidianes.
TAULA 1.16 SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER:

Gens

Discapacitat

Gènere

Orientació
sexual

Costums

Trets

Religió

Origen

Idioma

Idees
polítiques

P.46.1 a P.46.5. Al llarg de l’últim any, s’ha sentit maltractat
o discriminat al territori per…?

93,9% 93,6% 91,4% 93,9% 93,2% 93,6% 96,1% 94,4% 96,9%

Poc

1,9%

2%

2,6%

1,9%

2%

1,8%

1%

1,5%

0,8%

Regular

0,7%

0,9%

1,4%

0,7%

1%

1%

0,2%

0,6%

0,2%

1%

1,1%

1,8%

0,9%

1,3%

1,1%

0,3%

0,9%

0,3%

Molt

2,5%

2,4%

2,8%

2,6%

2,5%

2,5%

2,%

2,6%

1,8%

Mitjana*

1,16

1,17

1,22

1,16

1,18

1,17

1,12

1,16

1,09

Desviació

0,71

0,72

0,81

0,72

0,75

0,73

0,65

0,73

0,57

Força

Base

12.082 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082 12.082

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

EL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER ORIGEN

Com hem assenyalat, la percepció de la discriminació per origen és sensiblement més alta entre
les persones nascudes a l’estranger, és a dir, entre les que potencialment poden ser objecte de
més discriminació per aquest motiu. Si analitzem aquesta percepció segmentant les dades
per regió de naixement observem que les diferències entre aquestes són baixes, llevat d’entre les persones d’origen subsaharià, entre les quals la percepció de discriminació augmenta
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fins al 29%. Aquesta dada posa de manifest que la qüestió racial –no la «raça física» sinó la «raça

social» o construcció ideològica i sociopolítica sobre la raça física– continua sent rellevant.

Europa
de l’Est

Magreb

Àfrica
subsahariana

Àsia

Amèrica
Llatina

Total

TAULA 1.17 SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER ORIGEN PER NACIONALITAT

79,5%

79,5%

70,5%

84,5%

79,8%

79,2%

Poc

6%

7,9%

9,7%

6,2%

7,3%

7,5%

Regular

6%

4,9%

5,3%

2,5%

3,7%

4,3%

Força

5,4%

5,3%

8,5%

2,4%

4,8%

5,2%

Molt

3,1%

2,4%

6%

4,4%

4,4%

3,8%

Gens

khi2(16) = 38,19 P = 0,0072

Les mitjanes confirmen el que hem exposat anteriorment. Les persones d’origen subsaharià
presenten una mitjana d’1,70, dada que indica un sentiment més alt de discriminació que entre
els altres segments, mentre que les persones d’origen asiàtic presenten una mitjana d’1,36, que
indica una percepció més baixa de discriminació (taula 1.18).
TAULA 1.18 MITJANES PER NACIONALITAT
DEL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER ORIGEN
Mitjana*

IC 95%

Europa de l’Est

1,46

[1,34, 1,59]

Magreb

1,43

[1,37, 1,49]

Àfrica subsahariana

1,70

[1,54, 1,84]

Àsia

1,36

[1,23, 1,49]

Amèrica Llatina

1,47

[1,41, 1,52]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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És interessant destacar que el sentiment d’haver estat objecte de discriminació per raons d’origen és independent dels anys que l’individu ha residit al territori (taules 1.19 i 1.20). És a dir,
la discriminació per origen s’expressa de manera molt similar entre els que ja fa més de deu
anys que viuen al territori i els que fa menys temps que hi viuen. Aquesta dada pot mostrar

una debilitat del procés d’integració, ja que, en principi, com més temps millor inclusió, si bé
cal veure-ho al costat d’altres encreuaments de la variable «antiguitat al territori».
TAULA 1.19 SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ
SEGONS ANYS A LA LOCALITAT
Fins a 3 anys

De 3 a 10 anys

Més de
10 anys

Total

Gens

79,5%

79%

79,4%

79,3%

Poc

6,9%

7,4%

8,3%

7,5%

Regular

5,3%

3,9%

4,1%

4,3%

Força

4,8%

5,4%

4,7%

5%

Molt

3,5%

4,4%

3,5%

3,9%

khi2(8) = 6,29 P = 0,7065

TAULA 1.20 MITJANES DEL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ
PER ORIGEN, SEGONS ANYS AL TERRITORI
Mitjana*

IC 95%

Fins a 3 anys

1,46

[1,39, 1,53]

De 3 a 10 anys

1,49

[1,43, 1,54]

Més de 10 anys

1,45

[1,38, 1,52]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

EL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER RELIGIÓ

Ara passem a analitzar el sentiment de discriminació per causes religioses, segmentant les respostes en funció de la religió practicada (taules 1.21 i 1.22). Observem diferències significatives
en el sentiment de discriminació entre alguns col·lectius religiosos: el 39% dels jueus, el 26%
dels hinduistes i el 19% dels musulmans fan patent el sentiment d’haver estat objecte de discriminació per causes religioses durant l’últim any. La taula 1.25 ofereix els valors mitjans de l’escala
de percepció de discriminació religiosa i ens permet observar entre quins col·lectius es percep
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una discriminació religiosa de més intensitat. És a dir, de més a menys intensitat de percepció de
discriminació religiosa: els que practiquen altres religions minoritàries (1,75), hinduistes (1,52)
i musulmans (1,42). A l’altre extrem, perceben en menor mesura l’existència de discriminació
religiosa els cristians ortodoxos (1,09), els catòlics (1,11) i els que no professen cap religió (1,12).

1,2%

1,1%

3,4%

Regular

0,1%

0,3%

Força

0,5%

Molt

2,3%

Islam

Total

Poc

81%

Altres

95,3% 90,2% 60,5%

Hinduista

96,2

Budista

95,9%

Gens

Jueva

Catòlica

Altres
cristianes

Cap

Ortodoxa

TAULA 1.21 SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ
PER RELIGIÓ, PER RELIGIÓ PRACTICADA

86,1% 73,5% 78,9%

94%

3,7% 39,5% 6,7%

8,5%

12,6%

2,1%

1,9%

0%

0,8%

0%

4,5%

5,4%

8,3%

1,2%

0,7%

0,3%

0%

2,6%

0%

5,1%

0%

0%

0,8%

0,9%

2,1%

1,3%

2,7%

0%

2,7%

0%

5,6%

17%

2,5%

khi2(32) = 985,81 P = 0,0000

TAULA 1.22 MITJANES PER RELIGIÓ PRACTICADA
DEL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER RELIGIÓ
Mitjana*

IC 95%

Cap

1,12

[1,10, 1,14]

Catòlica

1,11

[1,10, 1,12]

Ortodoxa

1,09

[1,01, 1,16]

Altres cristianes

1,24

[1,17, 1,31]

Jueva

1,40

[1,03, 1,76]

Islam

1,42

[1,36, 1,47]

Budista

1,19

[0,96, 1,42]

Hinduista

1,52

[0,99, 2,04]

Altres

1,75

[1,54, 1,96]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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EL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ PER TRETS FÍSICS
El 16% de les persones que han nascut fora d’Espanya reconeixen haver-se sentit discriminades al llarg de l’últim any

a causa de tenir uns trets físics diferents. Aquesta percepció és

més freqüent en el cas de les persones d’origen subsaharià, entre les quals es duplica fins
al 34%. A l’altre extrem, les persones nascudes a l’Europa de l’Est són les que expressen en una

proporció més baixa (7%) haver-se sentit discriminades pels trets físics (taula 1.23). El test
de significació confirma que les diferències de sentiments de discriminació entre les diferents
àrees d’origen es poden extrapolar al pla poblacional.
L’anàlisi de les mitjanes de l’escala del sentiment de discriminació confirma que les persones
d’origen subsaharià s’han sentit més intensament discriminades (1,81), clarament allunyades
de la resta dels col·lectius (taula 1.24). El temps de residència al territori i l’edat no semblen
influir sobre el sentiment de discriminació pels trets físics.

Europa
de l’Est

Magreb

Àfrica
subsahariana

Àsia

Amèrica
Llatina

Total

TAULA 1.23 SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ
PER TRETS FÍSICS PER NACIONALITAT

Gens

92,5%

88,1%

66%

81,8%

84,6%

84,3%

Poc

2,6%

4,2%

9,5%

8,1%

6,1%

5,7%

Regular

1,5%

3,1%

9,1%

3,1%

2,3%

3,2%

Força

1,4%

3,2%

9%

3%

3%

3,5%

2%

1,4%

6,4%

4%

4,1%

3,3%

Molt
khi2(16) = 140,28 P = 0,0000
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TAULA 1.24 MITJANES DEL SENTIMENT DE DISCRIMINACIÓ
PER TRETS FÍSICS, SEGONS L’ORIGEN
Mitjana*

IC 95%

Àfrica subsahariana

1,81

[1,67, 1,94]

Àsia

1,39

[1,26, 1,52]

Amèrica Llatina

1,36

[1,31, 1,41]

Magreb

1,25

[1,21, 1,30]

Europa de l’Est

1,18

[1,09, 1,27]

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

DISCRIMINACIÓ DECLARADA

Per identificar quins col·lectius estan estigmatitzats més freqüentment als territoris estudiats
utilitzem la pregunta següent, extreta de l’Enquesta Mundial de Valors: «Em podria indicar de la
llista següent qui no li agradaria tenir de veïns?», que ens permet identificar si hi ha diferències
significatives amb el conjunt de la població espanyola (taula 1.25). Es confirma l’ordre d’estigmatització dels col·lectius estudiats de manera similar al que s’ha observat en altres estudis per
a la població general espanyola. En primer lloc, el col·lectiu més estigmatitzat són les persones
drogoaddictes: el 60% dels residents en territoris d’alta diversitat expressa que no li agradaria
tenir de veïns aquest tipus de persones, tot i que 13 punts percentuals per sota de la mitjana
nacional registrada per l’EMV el 2011. A continuació, les persones que beuen molt i gent amb
antecedents penals són identificades com a no desitjables com a veïns pel 37,6% i el 33,8%,
respectivament. La resta dels col·lectius analitzats presenten percentatges petits (per sota del
7%) respecte de la proporció d’enquestats que no els voldrien tenir de veïns.
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TAULA 1.25 DISCRIMINACIÓ DECLARADA
P.12. Em podria indicar de la llista següent qui no li agradaria tenir de veïns?
(resposta múltiple)
TOTAL

Espanya (EMV)

Drogoaddictes

60,7%

73,2%

Gent amb antecedents penals

33,8%

32,8%*

Persones que beuen molt

37,6%

43,1%

Persones afectades per la sida

6,7%

12,3%

Homosexuals

3,2%

5,1%

Gent d’una altra raça

3,2%

4,8%

Treballadors immigrants

2,5%

7,5%

Persones d’altres religions

1,1%

3,1%

Parelles que conviuen sense estar casats

0,1%

1,3%

Persones que parlen altres idiomes

0,8%

3,1%

Nota: les dades per Espanya s’han obtingut de l’Enquesta Mundial de Valors (EMV) del 2011.
*Dada corresponent a l’any 2000.

Així doncs, comprovem que les persones immigrants i d’altres races són percebudes amb menys
recel que altres col·lectius més estigmatitzats. A continuació, analitzem quins col·lectius d’estrangers són objecte de més recel o antipatia per part dels residents espanyols en territoris
d’alta diversitat (P.29). Observem que l’antipatia més gran la reben els col·lectius marroquins i
romanesos, amb una diferència molt significativa respecte d’altres nacionalitats. S’esmenten,
per aquest ordre, marroquins (15,3%), romanesos (9,9%), xinesos (1,4%) i equatorians (1,3%).
A continuació, ens preguntem pel perfil que caracteritza les persones que tenen més predisposició negativa cap als marroquins i cap als romanesos. Els gràfics següents ens mostren
variables que presenten una significació estadística. En el cas del col·lectiu de marroquins,
identifiquem dos elements fonamentals: la ideologia política –un autoposicionament ideològic
més a la dreta està relacionat amb actituds més desfavorables cap als marroquins– i, sobretot,
l’actitud cap a la pràctica de diferents religions –més actitud negativa davant la pràctica de diferents religions està vinculada amb una hostilitat més gran cap al col·lectiu marroquí–. D’altra
banda, les diferències per nivell educatiu i situació laboral són significatives però petites.
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GRÀFIC 1.11 VALORACIÓ DE LES RELACIONS
INTERCULTURALS: ESPANYOLS
P.30. Hi ha cap col·lectiu d’estrangers que li caigui pitjor o pel qual tingui menys
simpatia?: marroquins

		 Segons el nivell educatiu
Sense estudis

No | Sí
90,6

9,4

Primària
88,1

11,9

Secundària
84,0

16,0

84,2

15,8

Terciària

		 Segons la situació laboral
Treballa

No | Sí
83,6

16,4

Aturat
86,6

13,4

Busca
75,8

24,2

Casa
87,7

12,3

85,5

14,5

Estudia
Pensionista
84,9

15,1

		 Segons la ideologia política
Extr. esquerra
85,1
Esquerra
84,9
Centre
86,8

No | Sí
14,9
15,1
13,2

Dreta
78,0

22,0

Extr. dreta
72,3

27,7

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

83

1 Relacions en la comunitat: d’allò social a allò intercultural
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

		 Actitud vers la pràctica de diferents religions
Molt malament
46,0
54,0
Malament
62,9
Ni bé
ni malament
81,9

No | Sí

37,1
18,1

Bé
87,7

12,3

Molt bé
93,1

6,9

Hi ha una relació significativa entre el rebuig als marroquins i les actituds de recel cap a la religió
que practiquen majoritàriament. Amb relació al col·lectiu de romanesos, tan sols apareix de manera significativa la relació amb la ideologia política i –tot i que en menor mesura– amb aquells
l’actitud dels quals és crítica vers la pràctica de diferents religions. L’actitud enfront de diferents
pràctiques religioses apareix, doncs, almenys des del punt de vista descriptiu, com un factor que
cal tenir molt en compte en les actituds de recel cap als col·lectius immigrants. D’això es deriva
la necessitat de treballar per reduir el recel cap a les diferents pràctiques religioses com a via que
permeti reduir les actituds hostils vers els diferents col·lectius i la diversitat cultural en general.

1.5 RESUM
D’INDICADORS
La taula 1.26 resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global de la
dimensió relacional que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa dels indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió relacional. Totes les
escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten les mitjanes
dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió relacional. A la segona columna, en
un nivell superior, es presenten els indicadors compostos i les seves mitjanes, alguns formats
per un únic indicador simple. Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on
apareix un indicador resum de tota la dimensió relacional que forma l’indicador complex relacional. Es pot observar que, pel que fa a la dimensió relacional, l’indicador complex presenta
una mitjana de 4,36 en l’escala d’1 a 5.
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Valoració de les relacions al territori (3,91)

Valoració de les relacions amb els veïns de l’edifici (3,90)
Valoració de les relacions amb els veïns del barri (3,80)
Valoració de les relacions en centres públics (3,40)

Indicadors
compostos
Valoració de
les relacions
al territori
(3,91)
Valoració de les
relacions veïnals
(3,65)

Valoració de les relacions en parcs públics (3,47)
Valoració de les relacions interculturals (3,32)

Valoració de
les relacions
interculturals
(3,32)

Sentiment de discriminació per idees polítiques (4,84)

Sentiment de
discriminació
(4,83)

Sentiment de discriminació per idioma (4,83)
Sentiment de discriminació per origen (4,78)

Complex relacional (4,36)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 1.26 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ RELACIONAL

Sentiment de discriminació per religió (4,84)
Sentiment de discriminació per trets físics (4,82)
Sentiment de discriminació per costums (4,83)
Sentiment de discriminació per orientació sexual (4,88)
Sentiment de discriminació per gènere (4,84)
Sentiment de discriminació per discapacitat (4,91)
Les mitjanes de les escales de discriminació es presenten primer en una escala d’1 a 5 de més a menys discriminació
per poder formar la mitjana del complex en tots els indicadors de menys positivitat a més positivitat respecte de
l’aspecte relacional.
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GRÀFIC 1.12 MITJANES GLOBALS PER ALS INDICADORS SIMPLES
Molt
negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt positiu

Relacions al territori
Relacions amb els veïns de l’edifici
Relacions amb els veïns del barri
Relacions en centres públics
Relacions en parcs públics
Relacions interculturals
Discr. per idees polítiques
Discr. per idioma
Discr. per origen
Discr. per religió
Discr. per trets físics
Discr. per costums
Discr. per orientació sexual
Discr. per gènere
Discr. per discapacitat

A continuació, es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya i per
als nascuts fora. Els valors es redueixen sensiblement, en gairebé totes les mesures, entre el col·
lectiu de persones immigrades. Com a única excepció hi ha l’indicador compost de la valoració
de les relacions interculturals, que es manté igual (3,32) en tots dos grups. Això indica que els
diferents components sobre els quals es basa la dimensió relacional es viuen de manera menys
positiva per part de les persones immigrades, com el sentiment de discriminació –que és més
gran que entre aquest col·lectiu– o la valoració de les relacions veïnals i al territori. Aquesta
diferència es mostra, a mode de resum, en les diferències en l’indicador complex relacional per
als nascuts a Espanya (4,40) i les persones immigrades (4,22).
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Valoració de les relacions al territori (4,00)

Valoració de les relacions amb els veïns de l’edifici (3,95)
Valoració de les relacions amb el veïns del barri (3,85)
Valoració de les relacions en centres públics (3,46)

Indicadors
compostos
Valoració de les
relacions al territori
(4,00)
Valoració de les
relacions veïnals
(3,70)

Valoració de les relacions en parcs públics (3,50)
Valoració de les relacions interculturals (3,32)

Valoració de
les relacions
interculturals (3,32)

Sentiment de discriminació per idees polítiques (4,85)

Sentiment de
discriminació (4,87)

Sentiment de discriminació per idioma (4,87)
Sentiment de discriminació per origen (4,85)
Sentiment de discriminació per religió (4,88)

Complex relacional (4,40)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 1.27 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
RELACIONAL PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Sentiment de discriminació per trets físics (4,88)
Sentiment de discriminació per costums (4,87)
Sentiment de discriminació per orientació sexual (4,89)
Sentiment de discriminació per gènere (4,85)
Sentiment de discriminació per discapacitat (4,92)
Les mitjanes de les escales de discriminació es presenten primer en una escala d’1 a 5 de més a menys discriminació
per poder formar la mitjana del complex en tots els indicadors de menys positivitat a més positivitat respecte de
l’aspecte relacional.
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Valoració de les relacions al territori (3,61)

Valoració de les relacions amb els veïns de l’edifici (3,72)
Valoració de les relacions amb el veïns del barri (3,66)
Valoració de les relacions en centres públics (3,21)

Indicadors
compostos
Valoració de les
relacions al territori
(3,61)
Valoració de les
relacions veïnals
(3,49)

Valoració de les relacions en parcs públics (3,36)
Valoració de les relacions interculturals (3,32)

Valoració de
les relacions
interculturals (3,32)

Sentiment de discriminació per idees polítiques (4,79)

Sentiment de
discriminació (4,71)

Sentiment de discriminació per idioma (4,69)
Sentiment de discriminació per origen (4,53)
Sentiment de discriminació per religió (4,69)

Complex relacional (4,22)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 1.28 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
RELACIONAL PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Sentiment de discriminació per trets físics (4,63)
Sentiment de discriminació per costums (4,67)
Sentiment de discriminació per orientació sexual (4,83)
Sentiment de discriminació per gènere (4,80)
Sentiment de discriminació per discapacitat (4,87)
Les mitjanes de les escales de discriminació es presenten primer en una escala d’1 a 5 de més a menys discriminació
per poder formar la mitjana del complex en tots els indicadors de menys positivitat a més positivitat respecte de
l’aspecte relacional.

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

88

1 Relacions en la comunitat: d’allò social a allò intercultural
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

1.6 IDEES CLAU
–– Una àmplia majoria dels residents en aquests territoris –set de cada deu– valoren com a
bones o molt bones les relacions que es desenvolupen a la seva localitat de residència, mentre que el 24% les identifica com a relacions de coexistència –es limiten a saludar-se– i amb
prou feines el 7% ho fa amb una valoració negativa –s’ignoren o són relacions molt distants.
–– Hi ha un predomini de la valoració de «bona convivència» o «relacions d’amistat» en tots
els espais analitzats. Aquesta valoració positiva és més gran en l’espai veïnal més proper,
directe i quotidià, com és ara l’immoble en el qual resideix el subjecte (80%). Les relacions
indiferents augmenten en centres escolars, culturals i esportius (42%), com també als parcs
i les zones verdes (41%).
–– Dels tres modes de sociabilitat, la percepció majoritària entre els residents (50%) és que predomina la coexistència entre els veïns dels territoris de diferents cultures, nacionalitats i religions:
amb prou feines hi ha relació, però la gent es deixa viure i es respecta. Un terç dels residents,
d’altra banda, qualificaria de convivència la relació intercultural predominant: hi ha relació de
veïnatge i, si sorgeix cap problema, s’acostuma a resoldre (23%), o fins i tot hi ha bona relació
i es resolen els conflictes pacíficament (13%). Per últim, el 14% valora de manera negativa la
relació entre els veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats i religions, i asseguren
que hi ha hostilitat o tensió en el dia a dia.
–– Una de les millors aproximacions a la qüestió de les relacions existents en l’àmbit local és
l’estudi de l’existència o no de discriminació i els seus motius, més concretament, en el cas de
l’enquesta, l’anàlisi de l’existència o no de sentiment en l’entrevistat d’estar sent discriminat
o no. Per fer-ho, vam estudiar la percepció dels residents sobre l’existència o no de discriminació als territoris estudiats. Una de les primeres qüestions que hem d’assenyalar és que els
resultats obtinguts varien considerablement entre diferents grups analitzats.
–– El 21% de les persones immigrades assegura haver-se sentit discriminada pel seu origen
al llarg de l’últim any –proporció que arriba al 29% entre les persones d’origen subsaharià.
–– El 39% dels jueus, el 26% dels hinduistes i el 19% dels musulmans manifesten haver estat
objecte de discriminació per causes religioses durant l’últim any.
–– El 16% de les persones que han nascut fora d’Espanya reconeixen haver-se sentit discriminades al llarg de l’últim any a causa de tenir uns trets físics diferents. Aquesta percepció és més
freqüent en el cas de les persones d’origen subsaharià, entre les quals es duplica fins al 34%.
–– El temps de residència al territori i l’edat no influeixen en el sentiment de discriminació per
trets físics o per origen.
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–– Els col·lectius que són objecte de més estigmatització o antipatia per part de la població autòctona són els marroquins (15%) i els romanesos (10%), amb una diferència significativa
respecte d’altres nacionalitats.
–– D’altra banda, dos de cada tres residents s’han vist afectats per la crisi econòmica. Un de cada
cinc compra menjar de menys qualitat (19%) –proporció que arriba al 27% entre els estrangers
i al 17% entre els espanyols– i surt menys amb els amics (22%). El 14% s’ha vist obligat a haver
de rebre diners d’un familiar o amic i una proporció similar ha hagut de donar diners a un
familiar o amic a causa de la crisi econòmica. D’altra banda, el 6% ha hagut d’endarrerir el
pagament d’una hipoteca –el 9% entre els estrangers.
–– La percepció de prop de la meitat dels residents (54%) és que la crisi econòmica ha influït
negativament en la convivència, mentre que el 43% considera que no hi ha influït i només
el 3% respon que ha tingut una influència positiva sobre la convivència.
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Després d’analitzar les relacions socials i interculturals, en aquest capítol ens centrem en la dimensió actitudinal de la convivència intercultural. Aquesta dimensió té una rellevància notable,
i s’ha de tractar com a avantsala de la resta, atès que, en bona mesura, l’existència de convivència, coexistència o hostilitat s’expressa en les actituds que hi ha cap a l’altre: des de l’obertura,
l’acceptació, el respecte i la tolerància, fins als prejudicis i els estereotips negatius, el recel o la
por, l’aversió i el rebuig. Ens interessa tenir en compte les actituds dels residents als territoris
vers la diversitat en general i, particularment, vers el procés de diversificació social, cultural i
religiosa del territori, com també les actituds cap a les minories ètniques, tant al·lòctones –població immigrada– com autòctones –poble gitano.

2.1 ACTITUDS CAP A
LA DIVERSIFICACIÓ
AL TERRITORI
En aquest primer apartat analitzem les actituds dels residents cap a diversos aspectes de la
diversificació del territori, des que s’hi parlin i s’hi sentin idiomes diferents, passant pel fet que
hi hagi diferents trets físics, vestimentes, gastronomies i expressions artístiques.
ACTITUD VERS LA DIVERSITAT DE VESTIMENTES, IDIOMES,
GASTRONOMIA, TRETS FÍSICS I ASPECTES ARTÍSTICS I CULTURALS

Els diferents aspectes de la diversificació estudiats –vestimentes, idiomes, menjars, trets físics
i cultures diferents– presenten valoracions positives majoritàries i similars, que van des del
75%, en el cas de la presència de diferents cultures al territori, fins al 62% per al cas de la presència de diferents vestimentes al territori. De manera anàloga, valoracions negatives (mala-

ment + molt malament) presenten valors baixos i amb un rang de variabilitat estret, que va des
de prop de dos punts percentuals per a la presència de diferents cultures fins a prop de set per
al cas de les diferents vestimentes. De manera consistent al que observem en l’anàlisi d’altres
aspectes de la convivència, hi ha una valoració positiva de la presència de diferents cultures
–almenys en el pla declaratiu– quan aquesta s’aborda de manera abstracta i general. Pensem que l’augment lleuger de les actituds negatives cap a la presència de diferents vestimentes
reflecteix l’augment de valoracions negatives quan s’aborda la qüestió de la presència d’«altres»
religions i, concretament, de l’ús de diferents vestimentes per part de les dones musulmanes.
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Tot això es pot observar de manera visual als gràfics següents.
TAULA 2.1 ACTITUDS CAP A LA DIVERSIFICACIÓ
AL TERRITORI: MOSTRA TOTAL
P.26. Durant els últims anys hi ha hagut un augment de persones procedents de
diversos països i cultures. Com veu que hi hagi diferents…?
Vestimentes

Idiomes

Gastronomia

Trets físics

Cultura

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

0,9%
6,4%
30,3%
48%
14,4%

0,4%
3,8%
27%
50,8%
17%

0,3%
2,2%
22,6%
53,7%
21,2%

0,3%
1,9%
27%
53,9%
16,9%

0,2%
1,6%
22,7%
54,4%
21,1%

Mitjana*
Desviació
Base

3,69
0,83
12.062

3,80
0,78
12.070

3,93
0,74
12.059

3,85
0,72
12.056

3,95
0,72
12.049

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 2.1 ACTITUDS CAP A LA DIVERSIFICACIÓ AL TERRITORI
P.26. Durant els últims anys hi ha hagut un augment de persones procedents de
diversos països i cultures. Com veu que hi hagi diferents…?

14,4%

0,9%

6,4%

0,4% 3,8%

17,0%

0,3% 2,2%
21,2%

22,6%

27,0%
Vestimentes

30,3%

48,0%

Idiomes

Gastronomia

50,8%
16,9%

27,0%
Trets
físics
Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

53,7%
0,2% 1,6%

0,3% 1,9%

53,9%

21,1%

22,7%
Cultura

54,4%
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Com que les respostes que podem considerar d’hostilitat davant d’aquestes qüestions són relativament baixes, ens plantegem quin col·lectiu se situa majoritàriament dins de la categoria
de resposta que podríem considerar d’ambivalència («ni bé ni malament»). Hem analitzat el
perfil d’aquest col·lectiu per a les persones nascudes a Espanya i exposem als gràfics següents
els resultats per a l’ítem més mal valorat (vestimenta).
GRÀFIC 2.2 ACTITUDS CAP A LA DIVERSIFICACIÓ AL TERRITORI
P.26. Durant els últims anys hi ha hagut un augment de persones procedents de
diversos països i cultures. Com veu que hi hagi persones amb vestimentes diferents?
		 Segons la franja d’edat
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Entre 18 i 34
0,2 1,4
22,6
52,5
23,2
Entre 35 i 55
24,1
0,3 1,8
54,5
19,4
+ de 55
0,2 2,3

29,6

54,9

13,0

		 Segons el sexe
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Homes
0,3 2,4
32,4
51,6
13,2
Dones
53,5
0,4 2,2
28,6
15,3

		 Segons el nivell educatiu
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Sense estudis
2,8
35,4
50,2
11,6
Primària
33,3
0,4 3,4
52,6
10,2
Secundària
0,4 2,9

25,2

53,9

17,7

Terciària
0,3 0,8 16,4

51,6

30,9
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		 Segons si té parella estrangera o no
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
No
1,0 7,3
34,3
45,7
11,6
Sí
50,9
0,6 4,9
21,5
22,1

Les persones de més edat presenten un percentatge de resposta ambivalent més elevat en totes
les categories analitzades, de manera similar a la que es mostra al gràfic per al cas de la presència de

diferents vestimentes al territori. Pel que fa al nivell educatiu, per a totes les actituds, s’observa una
proporció més baixa d’ambivalència a mesura que augmenta el nivell educatiu. D’altra banda, el
fet de tenir una parella estrangera redueix ostensiblement la proporció de respostes ambivalents.

2.2 ACTITUDS
CAP A LES MINORIES
AUTÒCTONES:
LA QÜESTIÓ GITANA
La convivència intercultural a Espanya té una de les seves claus en tot allò relatiu a la comunitat
gitana. Qualsevol perfil de les relacions interculturals a Espanya queda incomplet si no té en
compte la qüestió gitana. Tot i que Espanya té la segona població gitana més gran d’Europa,
després de Romania, les estimacions demogràfiques d’aquesta comunitat al nostre país han
estat persistentment poc precises. Des de mitjan anys setanta, aquestes es retroalimenten
mútuament pel fet de no tenir una referència empírica mínimament fiable, i, del seu contrast,
es podrien arribar a especular xifres que anirien de les 570.000 a 1.100.000 persones (Laparra, 2007). Tot i els esforços d’investigació fets durant l’última dècada, continuem sense saber
quants gitanos i gitanes hi ha a Espanya. A partir de les enquestes Foessa 2007-2008 i 20092010, adreçades al conjunt de la població, però amb una sobrerepresentació dels sectors socials
més modestos, amb més presència d’aquesta població a la mostra, es pot establir l’estimació que
el 2,1% –en la primera– i l’1,7% –en la segona– de la població a Espanya pertany a la comunitat
gitana, la qual cosa suposaria entre 800.000 i 970.000 persones (Laparra et al., 2011, 28).
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RECEL DECLARAT CAP ALS GITANOS

Des que va arribar a la Península al segle xv, el col·lectiu gitano s’ha trobat entre la persecució,
l’obligació d’integració i l’oferta d’assimilació (Garreta, 2002, 36). Tot i els diferents intents
d’assimilació des d’aleshores, una part de la població gitana va mantenir una identitat i una cultura diferenciades, dispersos per tota la geografia espanyola, en què es poden identificar alguns
elements culturals comuns que donen coherència cultural al grup ètnic (Ardèvol, 1986): la idea
d’un origen comú, la tradició nòmada, la llengua, la cohesió interna i la diferenciació davant
dels no gitanos, l’organització social cimentada en el parentiu, la territorialitat tradicionalment
definida, les funcions quotidianes de la família extensa –sobretot econòmiques–, la important
proporció d’ocupacions marginals, la diferenciació i la desigualtat per gènere, etc. Al mateix
temps, cal tenir en compte que la cultura gitana presenta una gran heterogeneïtat interna. En
el pla cultural, hi trobem des dels que han fet passos cap a l’assimilació fins als que mantenen
la seva cultura intacta. També en l’àmbit socioeconòmic les variacions són elevades: des dels
pelúos fins als que tenen un alt nivell adquisitiu i notorietat pública.
Per analitzar les actituds vers els gitanos hem fet una bateria de preguntes que interroguen
sobre la percepció de recel cap a ells: en primer lloc, en el conjunt de la societat espanyola; en
segon lloc, al barri o el municipi en el qual resideix l’entrevistat, i, per últim, indaguem sobre
el recel mateix de l’entrevistat cap als gitanos. Aquest recel forma part del que anomenem gitanofòbia, terme encara no gaire estès, ni estudiat, en la literatura científica.15 Les preguntes estan
plantejades sobre una escala de cinc opcions. Per analitzar-les, agrupem les respostes en tres
grups: les persones que responen que no senten o perceben cap recel –«gens»–, les persones
que responen que senten o perceben una mica de recel –«poc» o «ni molt ni poc»– i, finalment,
les persones que reconeixen que senten o perceben «força» o «molt» recel.
En primer lloc, observem que el 51% de la població reconeix l’existència de nivells elevats de gitanofòbia a la societat espanyola en general i el 32% al propi territori de resi-

(taula 2.2). Aquesta percepció generalitzada de recel cap als gitanos a la societat es
confirma quan observem percentatges d’individus que reconeixen sentir ells mateixos recel
cap a aquest col·lectiu. Únicament el 57% dels enquestats va respondre que no sent cap
recel cap a les persones gitanes, per la qual cosa en major o menor grau podem identificar
una estigmatització que arriba a quatre de cada deu residents als territoris d’alta diversitat.
D’altra banda, el 15% assegura que sent força o molt recel. Segons les variables habituals
que caracteritzen el perfil sociodemogràfic dels individus, no s’observen diferències significatives segons l’edat o el sexe de l’individu. Pel que fa al nivell educatiu, tan sols s’observa un
percentatge més baix de recel per al grup que no té estudis, mentre que la resta de les catedència

15 El terme gitanofòbia apareix a CARMONA, S. (2011). «Gitanofobia, estereotipos y negación de la identidad en el ámbito
académico». I Tchatchipen: lil ada trin tchona rodipen romani (Revista Trimestral de Investigación Gitana), núm. 75, p. 22-29.
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gories presenten percentatges semblants. Tampoc no s’observen diferències estadísticament
significatives segons la ideologia política.
En l’estudi anterior d’aquesta sèrie, el corresponent a l’enquesta 2012, identifiquem com a
indicador positiu de gitanofòbia la proporció de residents que declara no tenir cap recel vers
els gitanos, que per a aquests 31 territoris de l’enquesta 2015 és del 57,3%, i com a indicador
negatiu de gitanofòbia la proporció de residents que declara tenir «poc», «força» o «molt» recel
cap als gitanos, que en aquesta enquesta 2015 és del 32,8%.
TAULA 2.2 RECEL CAP ALS GITANOS PERCEBUT (PER AL PAÍS
I AL TERRITORI) I DECLARAT (EN EL SUBJECTE MATEIX)
P.44. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel cap als gitanos?
I al territori? I vostè?
Espanya

Territori

Individu

Gens
Poc
Ni molt ni poc
Força
Molt

16,5%
20,7%
12,1%
35,9%
14,9%

32%
23,4%
13%
22,8%
8,8%

55,5%
18,2%
10,3%
11,1%
4,9%

Mitjana*
Desviació
Base

3,12
1,34
10.527

2,53
1,37
11.608

1,91
1,24
10.718

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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GRÀFIC 2.3 RECEL CAP ALS GITANOS PERCEBUT (PER AL PAÍS
I AL TERRITORI) I DECLARAT (EN EL SUBJECTE MATEIX)
P.44. Fins a quin punt diria que a la societat espanyola hi ha recel cap als gitanos?
I al territori? I vostè?

8,8%

16,5%

14,9%

32,0%
22,8%
Espanya

Territori

20,7%

35,9%
13,0%

12,1%

23,4%

4,9%
11,1%
10,3%
Individu
18,2%

55,5%

Gens
Poc
Ni molt ni poc
Força
Molt

2.3 ACTITUDS CAP
A LES MINORIES
AL·LÒCTONES:
LA QÜESTIÓ IMMIGRANT
En aquest apartat analitzem les valoracions de la presència de persones d’origen immigrant
als territoris d’alta diversitat estudiats. Per fer-ho, ens basarem en diferents preguntes: «Què li
sembla que una part de la població del territori procedeixi de diferents països?», «Com creu que
li sembla a la majoria de la gent del territori?» i «Que hi hagi al territori persones de diferents
països, en quina mesura és un avantatge o un inconvenient?».
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ACTITUD DAVANT LA IMMIGRACIÓ

Per aproximar-nos a aquesta qüestió, l’enquesta ha indagat tant l’opinió pròpia del subjecte
com la seva opinió sobre el que els sembla als altres. És habitual, en els estudis de l’opinió pública, observar que l’entrevistat distingeix notòriament l’opinió pròpia i l’aliena. Aquest doble
vessant de la pregunta ens aporta informació sobre com es percep el clima d’opinió general i, a
més, ajuda a matisar l’efecte de la desitjabilitat social que es produeix amb més força davant la
pregunta sobre l’opinió pròpia –actitud declarada.
Pel que fa a l’opinió de l’entrevistat/ada mateix sobre el fet que una part de la població del
territori procedeixi de diferents països s’observa un alt grau d’acceptació general: a dos de
cada tres (66%) els sembla «molt bé» o «bé», i un 26% s’hi mostra ambivalent –«ni bé ni
malament»–. Una minoria, pròxima al 8%, es mostra obertament contrària a la presència
d’immigració al territori on resideix.
TAULA 2.3 ACTITUD DECLARADA
RESPECTE DE LA IMMIGRACIÓ

GRÀFIC 2.4 ACTITUD DECLARADA
RESPECTE DE LA IMMIGRACIÓ

P.26.1. Una part de la població del
territori procedeix de diferents països.
Què li sembla?

P.26.1. Una part de la població del
territori procedeix de diferents països.
Què li sembla?

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

1,5%
6,7%
25,8%
54%
12%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,68
0,82
12.047

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

12,0%

1,5%

6,7%

25,8%

54,0%

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

Entre la població autòctona, l’opinió pròpia de l’entrevistat/ada sobre que una part de la població del territori procedeixi de diferents països s’expressa majoritàriament de manera positiva
(61%) i el 29% s’hi mostra ambivalent. Les actituds hostils cap a la presència d’immigrants
al territori són expressades per un de cada deu. L’actitud cap a la presència d’immigrants al
territori es mostra relacionada amb l’edat i el nivell educatiu: com més gran i menys nivell
educatiu es tendeix a mostrar més actitud negativa vers la diversitat d’orígens, com també
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entre el grup de pensionistes o persones que no treballen. Pel que fa a la ideologia política,
s’observen diferències importants per al grup d’individus que es declaren com d’extrema
dreta (gràfic 2.5).

GRÀFIC 2.5 ACTITUD DECLARADA RESPECTE DE LA IMMIGRACIÓ
P.26.1. Una part de la població del territori procedeix de diferents països.
Què li sembla?
		 Segons la franja d’edat
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Entre 18 i 34
1,3 6,6
26,6
54,1
11,4
Entre 35 i 55
27,6
2,2 8,2
51,9
10,1
+ de 55
2,0 9,6

30,8

50,4

7,2

		 Segons el nivell educatiu
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Sense estudis
3,5 7,7
35,4
49,8
Primària
34,3
2,8 9,7
47,3

6,6
6,0

Secundària
1,7 8,7

28,4

52,6

8,5

Terciària
1,2 5,2 21,9

55,3

16,4

		 Segons la posició política
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Extr. esquerra
2,4 8,3
22,0
55,1
12,2
Esquerra
25,3
1,4 6,3
56,2
10,8
Centre
1,8 9,0

31,1

2,1 8,5

30,1

49,7

8,4

Dreta
50,6

8,8

Extr. dreta
8,5

16,9

29,4

40,1

5,1
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		 Segons l’ocupació
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Treballa
1,7 7,1
26,8
53,9
10,6
Aturat
28,9
2,6 8,0
51,1
9,3
Busca
1,6 1,6

40,3

50,0

6,5

Casa
1,3 10,9

33,3

49,5

4,9

Estudia
0,4 4,1

59,3

19,7

16,4

Pensionista
2,2 10,4

30,7

48,8

7,9

Com hem observat en estudis precedents, l’endofòbia declarada per les persones mateix d’origen estranger continua sent molt lleu (2%), però l’ambivalència –que en aquest cas constitueix
una endofòbia implícita–16 se situa en el 16% –un valor idèntic al registrat en l’enquesta 2012–.
Aquest rebuig implícit de la immigració entre els immigrants mateix es pot deure a dos motius.
El primer, que una part dels immigrants consideri que la presència d’altres immigrants al territori pot constituir un desavantatge –o fins i tot una amenaça– per a ell, sigui pel fet de competir
en els mateixos camps socials d’ocupació, habitatge, etc., o perquè, a partir d’un cert volum, la
immigració pugui generar reaccions adverses en la població autòctona. Seria, doncs, una mena
d’endofòbia competitiva. En segon lloc, una part dels immigrants poden estar desenvolupant
discursos endofòbics com a estratègia d’integració davant la població autòctona, reproduint
la representació social de la immigració que perceben en la població autòctona. L’endofòbia
simbòlica –que sorgeix d’un procés de violència simbòlica, segons la conceptualitzen Bourdieu
o Galtun, entre d’altres– empeny l’immigrant a rebutjar el que li és propi per adquirir un millor
estatus davant de la població autòctona.
Com hem assenyalat anteriorment, la pregunta sobre l’opinió pròpia pot estar afectada més
fortament per biaixos de desitjabilitat social, per la qual cosa l’opinió sobre l’actitud dels veïns
ens pot donar orientacions sobre la presència d’aquest biaix. A la taula 2.4 s’observa que prop
del 43% creu que als seus veïns els sembla bé o molt bé la presència de persones d’altres
països al territori –23 punts percentuals menys que a la pregunta anterior–, seguit d’una ambivalència en el 36% dels casos. La percepció de l’hostilitat al veïnat, per tant, augmenta fins
16 En el cas d’un estranger que s’expressa de manera ambivalent davant del fet mateix que hi hagi estrangers al barri, hi ha
certa negació. Lluny d’autoafirmar-se en la seva experiència com a immigrant i en la seva pròpia situació actual, s’inhibeix
rere un «ni bé ni malament» que, si és el cas, implica un cert rebuig del fenomen de la immigració i de la seva pròpia situació.
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al 22%. Aquesta proporció és semblant a la proporció de respostes negatives o hostils en altres

preguntes relacionades amb la diversitat al territori.
Al gràfic següent s’observa la distribució del que els enquestats creuen que pensa la gent
sobre la presència de persones que procedeixen d’altres països.
TAULA 2.4 PERCEPCIÓ
DE L’ACTITUD DELS VEÏNS
RESPECTE DE LA IMMIGRACIÓ

GRÀFIC 2.6 PERCEPCIÓ
DE L’ACTITUD DELS VEÏNS
RESPECTE DE LA IMMIGRACIÓ

P.26. Una part de la població del
territori procedeix de diferents països.
Com creu que li sembla a la majoria de
la gent del territori?

P.26. Una part de la població del
territori procedeix de diferents països.
Com creu que li sembla a la majoria de
la gent del territori?

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament**
Bé
Molt bé

2,7%
18,7%
35,8%
38,9%
3,9%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,22
0,89
12.022

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.
**Resposta espontània (l’entrevistador/a no llegia
aquesta opció de resposta).

3,9% 2,7%
18,7%
38,9%

35,8%
Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

Aquestes dues últimes preguntes, interpretades de manera conjunta, presenten una proporció
d’actituds ambivalents cap a la immigració que es podria trobar al voltant d’un terç dels residents –i que, com veurem més endavant, en algunes qüestions es podria sumar a les posicions
contràries–, mentre que un altre terç mostraria actituds majoritàriament favorables a la immigració. Per acabar, un últim terç es dividiria en dos grups en funció de l’expressió de les seves
posicions hostils: al voltant del 10% es mostra obertament recelós i contrari a la presència
d’immigrants –posició explícita que es pot incrementar en funció de la qüestió tractada i sobre
les quals perceben menys pressió de desitjabilitat social–, i un segon grup, al voltant del 20%,
mostra actituds negatives però no les explicita de manera contundent ni tan oberta. Aquestes proporcions són orientatives i la seva variació davant de diferents qüestions –drets polítics,
laborals, recels, etc.– ens ajudarà a comprendre millor cadascuna de les qüestions tractades.
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VALORACIÓ DE LA DIVERSITAT D’ORIGEN

Continuem indagant sobre la valoració de la presència al territori de persones de diferents
països i ara ho fem a partir de la pregunta següent: en quina mesura és un avantatge o un
inconvenient per a l’entrevistat/ada? Les proporcions observades anteriorment es mantenen
davant d’aquesta qüestió. Un 10% expressa una valoració hostil –és un inconvenient o un
gran inconvenient–, mentre que el 47% es mostra ambivalent –en aquest grup cal considerar
l’existència de percepcions negatives de la immigració que es refugien en una resposta més
políticament correcta–. Finalment, el 33% considera que és un avantatge i el 8%, un gran
avantatge (taula 2.5).
TAULA 2.5 VALORACIÓ
DE LA DIVERSITAT D’ORIGEN

GRÀFIC 2.7 VALORACIÓ
DE LA DIVERSITAT D’ORIGEN

P.35. Segons vostè, que hi hagi al
territori persones de diferents països
en quina mesura és un avantatge
o un inconvenient?

P.35. Segons vostè, que hi hagi al
territori persones de diferents països
en quina mesura és un avantatge
o un inconvenient?

Gran inconvenient
Inconvenient
Ni avantatge ni inconvenient
Avantatge
Gran avantatge

1,4%
9,9%
47,3%
33%
8,4%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,37
0,83
11.451

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

8,4% 1,4% 9,9%

33,0%
47,3%
Gran inconvenient
Inconvenient
Ni avantatge ni inconvenient
Avantatge
Gran avantatge

Naturalment, ens interessa indagar de manera particular les actituds dels nascuts a Espanya
davant d’aquesta qüestió. Hi tornem a observar diferències segons l’edat –com més gran, més
hostilitat o ambivalència–. Però, com passava en estudis precedents, on la correlació és més gran
és respecte del nivell educatiu dels individus. Així, com més alt és el nivell educatiu de l’individu
més baix és el percentatge que reporten d’hostilitat o ambivalència, de tal manera que entre
les persones amb estudis superiors és majoritària la resposta que la diversificació d’origen es
considera un avantatge. D’altra banda, pel que fa a la variable d’ideologia política, com més a la
dreta se situa ideològicament l’individu, més inconveniència suposa la diversificació d’origen
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del territori. Finalment, la segmentació per situació ocupacional mostra que els individus que
estan buscant feina o estan fent tasques de la llar expressen en major mesura actituds negatives cap a la presència d’immigrants, mentre que el grup d’estudiants és el grup que considera,

en una proporció més gran, la diversificació del territori un avantatge.
GRÀFIC 2.8 VALORACIÓ DE LA DIVERSITAT D’ORIGEN
P.35. Segons vostè, que hi hagi al territori persones de diferents països en quina
mesura és un avantatge o un inconvenient?
		 Segons la franja d’edat
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge		
Entre 18 i 34
0,9 10,5
49,0
32,5
7,1
Entre 35 i 55
51,1
2,1 10,6
29,3
6,8
+ de 55
1,8 14,7

56,9

22,5

		 Segons el nivell educatiu
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Sense estudis
3,1 14,1
59,9
16,4
Primària
58,6
2,2 15,2
20,8

4,2

6,5
3,3

Secundària
1,7

12,6

53,5

26,3

5,9

Terciària
0,8 6,5

42,1

41,6

9,0
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		 Segons la posició política
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Extr. esquerra
1,3 12,2
48,8
29,0
Esquerra
49,1
0,8 10,0
33,6

8,8
6,5

Centre
2,0 12,0

55,9

24,7

5,4

26,8

5,8

Dreta
2,0 16,2

49,2

Extr. dreta
6,0

21,6

50,3

20,4

		 Segons l’ocupació
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Treballa
1,7 10,1
50,3
31,7
Aturat
52,1
1,3 12,4
27,4

1,8

6,3
6,9

Busca
50,8

1,7 15,3

25,4

6,8

Casa
2,4 15,0

21,9

58,2

2,5

Estudia
0,4 6,5

39,0

42,3

11,7

Pensionista
1,9

15,1

56,9

21,5

4,6
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2.4 ACTITUDS CAP
ALS COMERÇOS
REGENTATS
PER ESTRANGERS
Durant les dues últimes dècades, i en paral·lel al procés d’arribada i assentament de població
immigrant, ha augmentat considerablement l’obertura de comerços locals regentats per estrangers. Aquest fenomen suposa un procés econòmic i social de primera magnitud en l’entorn
social, susceptible de ser punt de trobada de conflictes de convivència. Interessa conèixer l’opinió local sobre diversos aspectes al voltant de què està significant aquesta presència comercial
d’immigrants respecte del comerç local, concretament si n’està suposant la revitalització, si està
obert a tots els veïns, si està perjudicant el comerç local prèviament existent, etc.
Així mateix, volem saber si l’obertura de comerços duta a terme per estrangers –sigui per implantació d’un nou comerç, per la compra d’un de preexistent donant-hi continuïtat amb lleus
canvis, per la reestructuració, etc.– és percebuda com a generadora o no de possibilitats d’accés
a nous productes, de manera que pot constituir en aquest sentit un factor de diversitat i enriquiment d’opcions locals. En una perspectiva intercultural com la que sustenta el Projecte ICI és
important saber si els comerços d’estrangers es perceben com una cosa per a l’ús de tothom o,
al contrari, «només per a ells». Les percepcions sobre aquests aspectes del comerç regentat per
immigrants ens oferiran un pols de les actituds cap a la diversificació del barri.
ELS COMERÇOS D’ESTRANGERS IMPULSEN I NO ENFONSEN
ELS ALTRES COMERÇOS, DIVERSIFIQUEN L’OFERTA I ESTAN
OBERTS A TOTHOM, ESTRANGERS I NO ESTRANGERS

De manera general, les preguntes sobre el comerç regentat per estrangers són un bon indicador per identificar actituds hostils a la diversificació dels territoris, ja que l’entrevistat no
està exposant valors morals generals que puguin ser objecte d’una desitjabilitat social més
gran o de convencions establertes, sinó que expressa la seva opinió favorable o desfavorable
a través d’un «element intermediador», l’opinió sobre «el comerç al barri», generalment anònim i difícil d’identificar. Aquest aspecte, molt més concret, menys vinculat a valoracions
morals, sinó als serveis de proximitat i la vida quotidiana, ofereix un amidament més ajustat
d’actituds difícils de mesurar.
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Així, observem que en la majoria de les preguntes, entre un 20% i un 33% de la població
tria la resposta que reflecteix les actituds menys favorables cap al comerç estranger, i això
ens dóna una idea del volum d’actituds desfavorables cap a la diversificació del barri. A la taula
següent es detallen els percentatges d’aquestes variables.
TAULA 2.6 ACTITUDS CAP ALS COMERÇOS
REGENTATS PER ESTRANGERS
P.34. Fins a quin punt està d’acord amb les frases següents?: que hi hagi comerços
d’estrangers suposa al territori que...
Impulsen
el comerç

Enfonsen el
comerç

Diversifiquen
l’oferta

Són només per
a estrangers

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

9,3%
19,1%
20,8%
37,8%
13%

19,6%
33%
16,3%
20,7%
10,4%

4,7%
8,3%
16,3%
53,3%
17,4%

39,4%
36,9%
14%
8,3%
1,6%

Mitjana*
Desviació
Base

3,26
1,18
10.758

3,31
1,28
10.670

3,70
1,00
11.135

4,04
1,00
11.234

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

Igual que en el cas dels percentatges, s’observa que les mitjanes més altes en l’actitud cap a
aquests comerços es presenten per als conceptes de diversificació de l’oferta (3,70) i de manera
encara més clara sobre si aquests comerços han d’estar oberts a tothom amb una mitjana superior a 4 (4,04). La distribució es pot observar de manera visual al gràfic següent.
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GRÀFIC 2.9 ACTITUDS CAP ALS COMERÇOS
REGENTATS PER ESTRANGERS
P.34. Fins a quin punt està d’acord amb les frases següents?: que hi hagi comerços
d’estrangers suposa al territori que...
10,4%

9,3%

13,0%

19,1%
Impulsen el
comerç

20,7%

19,6%

Enfonsen el
comerç

37,9%
20,8%
4,7%
17,4%

Diversifiquen
Diversifican
lal’oferta
oferta
Gens
Poc
Regular
Força
Molt

53,3%

8,3%

8,3%
16,3%

33,0%

16,3%
1,6%

14,0%
Són només
per a
estrangers

39,4%

36,9%

Com en variables anteriors, les actituds menys favorables s’observen entre les persones més
grans i les de menys nivell educatiu, com també entre les persones que no estan treballant
i els pensionistes. Finalment, també s’observen diferències per al grup d’individus que es de-

claren de dretes pel que fa a la ideologia política. No reportem visualment aquestes relacions
atès que són molt semblants a gràfics anteriors mostrats per a altres actituds.
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2.5 ACTITUDS CAP A
LA DIVERSITAT
A L’ESCOLA
El desenvolupament dels cicles migratoris a Espanya ha tingut un reflex inevitable en una diversificació més gran de l’escola. Si el 1981 hi havia una mica menys de dos-cents mil estrangers a
Espanya, a començament del 2015 n’hi havia de registrats 4.718.864 –dada que representa el
10,2% del total de la població–. A més, 1.888.685 persones que actualment tenen la nacionalitat espanyola han nascut en un altre país. A les aules, d’altra banda, el 2012 prop de nou de
cada cent alumnes no tenien nacionalitat espanyola (8,9%). Durant la primera dècada del segle
xxi, l’alumnat estranger s’ha multiplicat pràcticament per set, tant en xifres absolutes com en
proporció al total de l’alumnat en les etapes educatives no universitàries.
L’escolarització sempre ha suposat un punt de trobada de la diversitat existent a la societat.
Malgrat això, fins fa poques dècades, la seva pràctica ha estat orientada predominantment a
l’homogeneïtzació, a la dissolució de les diferències individuals, culturals i socials de les persones
i els col·lectius que participen en l’educació (Requejo, 2003, 142; Lobera, 2009, 235). A Espanya,
els últims anys s’han fet esforços, només de manera puntual, per introduir la cultura de la diversitat que ja s’havia apuntat als anys noranta, tot i que la seva aplicació encara és incompleta.
El repte de la diversitat a les escoles presenta molts vessants (Giménez, 2003), com l’accés al
llarg del curs, l’adscripció de nivell de l’acabat d’arribar, la barrera lingüística si és el cas, l’adaptació del professorat, la incorporació dels pares i les mares d’alumnat estranger, etc. Des del punt
de vista de la gestió de la diversitat i de la convivència local ressaltarem dues temàtiques. D’una
banda, els aspectes desitjables, com la possibilitat de fer servir la diversitat com a element
pedagògic, l’oportunitat de millorar l’educació per a tothom, etc.; de l’altra, aspectes que poden
arribar a ser problemàtics, com la concentració d’alumnat estranger en alguns centres en què,
freqüentment, hi ha dificultats pedagògiques per adaptar-se a aquesta situació i riscos socials
per la formació de «guetos escolars». Davant de tots aquests reptes que planteja la gestió de la
diversitat a l’escola, cal tenir en compte l’opinió dels pares i les mares de l’alumnat.
ACTITUD VERS LA DIVERSITAT A L’ESCOLA

En aquest apartat exposem les opinions de les famílies d’infants escolaritzats, tant nacionals
com estrangers, sobre la diversitat a l’escola dels seus fills i filles. Un primer fet que cal desatacar
és que gairebé tres quartes parts dels entrevistats expressen actituds favorables al fet que a
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les escoles hi hagi alumnes de diferents cultures i nacionalitats (73%); només el 6% dels pares

i les mares hi expressa actituds negatives, i el 21% hi expressa una actitud ni positiva ni negativa.
TAULA 2.7 ACTITUD CAP A LA DIVERSITAT A L’ESCOLA
P.41. Què li sembla que a l’escola hi hagi alumnes
de diferents cultures i nacionalitats?
No li agrada i creu que és perjudicial
Li agradaria que no fos així però què hi farem
Li és indiferent
Bé, tot i que li sembla que crea problemes
Li sembla excel·lent, és enriquidor

1,7%
4,3%
21,1%
18%
54,9%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,20
1,02
3.238

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 2.10 ACTITUD CAP A LA DIVERSITAT A L’ESCOLA
P.41. Què li sembla que a l’escola hi hagi alumnes
de diferents cultures i nacionalitats?
1,7% 4,3%
21,1%
54,9%

No li agrada i creu que és perjudicial
Li agradaria que no fos així però què hi farem
Li és indiferent
Bé, tot i que li sembla que crea problemes
Li sembla excel·lent, és enriquidor

18,0%

Entre els espanyols, tan sols observem diferències en funció del nivell educatiu o de la ideologia política (gràfic 2.11). La resta de les variables no semblen mostrar diferències significatives per a l’actitud cap a la diversitat a l’escola.
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GRÀFIC 2.11 ACTITUD CAP A LA DIVERSITAT A L’ESCOLA
P.41. Què li sembla que a l’escola hi hagi alumnes de diferents cultures i nacionalitats?
		 Segons el nivell educatiu
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Sense estudis
2,1 4,3
31,9
25,5
36,2
Primària
32,4
3,8 2,9
23,8
37,1
Secundària
2,0 6,6

26,3

19,9

45,2

Terciària
2,9 4,7

15,3

16,4

60,7

		 Segons la posició política
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Extr. esquerra
2,1 4,8
20,5
19,2
53,4
Esquerra
23,0
2,5 2,9
20,5
51,1
Centre
27,0

2,2 6,5

21,2

43,1

Dreta
1,9 10,1

30,2

15,1

42,8

Extr. dreta
8,9

11,1

37,8

11,1

31,1

2.6 ACTITUDS CAP A LA
DIVERSITAT RELIGIOSA
El fenomen migratori comporta canvis en el perfil de la religiositat, que es torna més heterogeni als territoris d’alta diversitat. En la mostra entrevistada, el 52% es va declarar catòlic, el
29% no creient, el 10% musulmà, el 4% protestant i una mica més de l’1% ortodox. El perfil
de religiositat és divers: entre els que s’adscriuen a una religió, el 43% es declara no practicant,
el 32% declara una pràctica mitjana o poca i el 21% es considera molt o força practicant. Els
orígens dels diferents col·lectius confessionals són, igualment, diversos. L’extensa presència
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catòlica es nodreix tant d’espanyols com d’immigrants, principalment d’origen llatinoamericà.
Entre els musulmans s’inscriuen una bona part dels originaris del Magreb, alguns col·lectius
asiàtics i subsaharians, com també algunes persones de nacionalitat espanyola. Sota confessionalitats protestants, com els evangèlics i altres, s’agrupen tant estrangers procedents de
latituds molts diferents –particularment llatinoamericans– com espanyols –en particular, una
part important dels gitanos entrevistats es vinculen a l’Església de Filadèlfia–. D’altra banda,
una gran majoria dels ortodoxos procedeixen de països de l’est d’Europa, com Romania, Bulgària, Rússia o Ucraïna.
Una de les actituds que influeixen més en el procés de la convivència intercultural és, precisament, la relacionada amb la diversitat religiosa. Per abordar aquesta qüestió, analitzarem
tres qüestions en aquest apartat: la valoració de la diversitat religiosa, l’actitud cap a la pràctica
de diferents religions i el recel declarat vers la religió musulmana. Analitzarem les dades per
diferents variables sociodemogràfiques, i també el perfil de religiositat del subjecte.
ACTITUD CAP A LA PRÀCTICA DE DIFERENTS RELIGIONS
La major part de la població (65%) expressa actituds favorables vers la pràctica de diferents
religions als territoris d’alta diversitat estudiats, i prop de tres de cada deu expressa actituds

–«ni bé ni malament»–. Només el 4% expressa disconformitat amb la diversitat
de pràctiques religioses.
ambivalents
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TAULA 2.8 ACTITUD
CAP A LA PRÀCTICA DE
DIFERENTS RELIGIONS

GRÀFIC 2.12 ACTITUD
CAP A LA PRÀCTICA DE
DIFERENTS RELIGIONS

P.26.2.5. Durant els últims anys hi
ha hagut un augment de persones
procedents de diversos països i
cultures. Com veu que es practiquin
diferents religions?

P.26.2.5. Durant els últims anys hi
ha hagut un augment de persones
procedents de diversos països i
cultures. Com veu que es practiquin
diferents religions?

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

0,5%
3,4%
31,2%
50%
14,9%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,75
0,76
12.049

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

14,9%

0,5% 3,4%

31,2%
50,0%

Molt malament
Malament
Ni bé ni malament
Bé
Molt bé

Segons la confessió religiosa, les persones que expressen una actitud més favorable a la diversificació religiosa són els hindús i els musulmans, membres de confessions minoritàries,
mentre que els que s’hi mostren una mica menys favorables són els catòlics i els que no professen cap religió. A causa de la seva diversitat, cal aturar-se en l’anàlisi dels diferents perfils
de religiositat entre els catòlics. Així, si segreguem les respostes pel grau de pràctica religiosa
entre els catòlics observem que les actituds més favorables a la diversificació religiosa als
territoris s’observa entre els que practiquen la confessió religiosa en major mesura –força o
molt– i entre els que no la practiquen gens, mentre que els que presenten nivells de pràctica
intermedis tendeixen a respondre de manera menys favorable.
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GRÀFIC 2.13 ACTITUD CAP A LA PRÀCTICA DE DIFERENTS RELIGIONS
P.26.2.5. Durant els últims anys hi ha hagut un augment de persones procedents de
diversos països i cultures. Com veu que es practiquin diferents religions?
		 Segons la confessió religiosa
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Cap
0,6 3,1
32,5
47,9
16,0
Catòlica
33,8
0,5 3,9
50,2
11,7
Ortodoxa
1,1

29,7

55,4

13,7

Altres cristianes
0,4 3,3

53,0

29,4

13,9

Jueva
50,0

37,5

12,5

Islam
57,1

0,1 0,5 9,7

32,7

Budista
26,9

50,0

23,1

Hinduista
57,1

42,9

Altres
0,5 3,2

28,8

46,6

21,0
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GRÀFIC 2.14 ACTITUD CAP A LA PRÀCTICA DE DIFERENTS RELIGIONS
P.26.2.5. Durant els últims anys hi ha hagut un augment de persones procedents de
diversos països i cultures. Com veu que es practiquin diferents religions?
		 Catòlics grau practiquen
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Gens
0,7 2,7
32,9
53,4
10,3
Poc
35,9
0,3 4,7
49,6
9,5
Regular
0,7 3,9

36,1

47,6

11,7

Força
0,3 4,3

31,2

49,5

14,6

Molt
0,6 4,4

22,6

51,5

20,9

		 Musulmans grau practiquen
		 Molt malament | Malament | Ni bé ni malament | Bé | Molt bé
Gens
20,9
55,8
23,3
Poc
2,9 8,9
67,9
22,3
Regular
6,5 10,2

65,7

23,4

Força
0,2 0,2 8,7

57,1

33,9

Molt
0,7 8,8

47,7

42,8

VALORACIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA

Preguntem si l’entrevistat/ada considera un avantatge o un inconvenient que hi hagi persones
d’altres religions al territori. Enfront d’aquesta qüestió, un de cada deu residents considera
que és un inconvenient, mentre que tres de cada deu ho consideren un avantatge. La resta,
sis de cada deu, no ho considera ni un avantatge ni un inconvenient.
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TAULA 2.9 VALORACIÓ
DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA

GRÀFIC 2.15 VALORACIÓ
DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA

P.36. Segons vostè, que hi hagi al
territori persones d’altres religions
en quina mesura és un avantatge
o un inconvenient?

P.36. Segons vostè, que hi hagi al
territori persones d’altres religions
en quina mesura és un avantatge
o un inconvenient?

Gran inconvenient
1,5%
Inconvenient
8,6%
Ni avantatge ni inconvenient 58,4%
Avantatge
25,1%
Gran avantatge
6,4%
Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,26
0,77
11.180

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

6,4%

1,5%

8,6%

25,1%

58,4%
Gran inconvenient
Inconvenient
Ni avantatge ni inconvenient
Avantatge
Gran avantatge

Descomponent la mostra total en funció de variables sociodemogràfiques, evidenciem el perfil
dels individus que valoren negativament la diversitat religiosa. Com en variables anteriors, les
persones de més edat tendeixen a explicitar més freqüentment valoracions menys favorables a la diversificació, com també les persones amb menys nivell educatiu, els pensionistes i els que se situen més a la dreta en l’escala ideològica. Segons la confessió i la pràctica

religiosa, observem que els més favorables són les persones de les confessions hinduista i
musulmana, com també els que es defineixen bastant o molt practicants. En canvi, els catòlics
i els no creients són els que valoren de manera menys favorable la diversitat religiosa.
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GRÀFIC 2.16 VALORACIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA
P.36. Segons vostè, que hi hagi al territori persones d’altres religions en quina mesura
és un avantatge o un inconvenient?
		 Segons la franja d’edat
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge		
Entre 18 i 34
0,9 6,8
52,9
30,7
8,7
Entre 35 i 55
54,6

1,4 7,2

28,3

8,4

+ de 55
2,0 10,5

64,2

18,7

		 Segons el nivell educatiu
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Sense estudis
0,9 9,5
62,9
19,3
Primària
61,0
1,4 8,7
23,0
Secundària
1,6 8,5
57,4
25,3

4,6

7,4
5,9
7,2

Terciària
1,0 5,5

49,3

34,6

9,7

		 Segons la ideologia política
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Extr. esquerra
1,9 9,2
55,8
25,7
Esquerra
55,4
0,9 7,5
27,8

7,5
8,3

Centre
1,3 7,2

57,5

26,7

7,3

Dreta
2,3 12,8

57,5

21,4

6,1

Extr. dreta
7,4

15,9

55,6

18,0

3,2
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		 Segons la situació laboral
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Treballa
1,4 7,5
55,5
28,3
Aturat
54,8
1,2 7,2
27,4

7,4
9,4

Busca
55,6

1,0 8,1

28,3

7,1

Casa
1,7 9,0

55,6

27,8

5,9

Estudia
0,5 5,0

35,3

46,9

12,4

Pensionista
2,0 10,9

16,8

66,0

		 Segons la confessió religiosa
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Cap
1,7 7,6
59,2
23,9
Catòlica
61,9
1,5 10,1
21,6

4,3

7,6
4,9

Ortodoxa
49,1

3,7

37,4

9,8

Altres cristianes
1,0 7,4

31,8

52,2

7,6

Jueva
25,0

62,5

12,5

Islam
0,7 1,8

34,7

46,4

16,3

Budista
45,8

41,7

12,5

Hinduista
30,8

61,5

7,7

Altres
1,5 6,1

48,5

36,7

7,1
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		 Segons el grau de pràctica religiosa
		 Gran inconvenient | Inconvenient |
		 Ni avantatge ni inconvenient | Avantatge | Gran avantatge
Gens
1,8 8,1
59,6
23,8
Poc
61,7
1,1 9,0
23,3

6,7
4,8

Regular
59,9

1,1 9,2

24,5

5,3

Força
0,7 6,7

49,7

33,3

9,6

Molt
2,1 5,3

40,0

36,4

16,2

RECEL DECLARAT CAP A LA RELIGIÓ MUSULMANA

Seguint una aproximació semblant al que s’ha explicat anteriorment sobre el recel cap als gitanos, per recaptar informació de les actituds cap a l’Islam i els musulmans es plantegen diverses
preguntes a l’enquesta. A l’apartat 4.3, «Pluralisme», es plantegen situacions vinculades amb
la visibilització social de la pràctica musulmana, com la construcció d’una mesquita o que una
alumna porti vel islàmic en una escola (preguntes P.27.2 i P.27.3), que complementen el que
s’analitza en aquest apartat.
En aquest apartat analitzem el recel vers la religió musulmana, és a dir, l’existència de judicis
previs negatius respecte d’aquesta religió o islamofòbia. Com s’observa a la taula següent, dos de
cada tres persones que no es defineixen com a musulmans consideren que hi ha molt o força
recel cap a aquesta religió a la societat espanyola. Aquesta proporció disminueix més de vint
punts quan es pregunta pel recel cap a la religió musulmana al territori. I vint punts més quan
es pregunta pel recel de l’entrevistat mateix cap a la religió musulmana. Així, dos de cada deu
assegura sentir molt o força recel cap a aquesta religió i únicament la meitat (51%) dels
entrevistats no musulmans assegura no sentir cap recel vers aquesta religió. Aquests valors

són semblants als identificats els anys 2010 i 2012 en altres territoris d’alta diversitat estudiats.
En estudis anteriors d’aquesta sèrie, els corresponents a les enquestes 2010 i 2012, identifiquem –dins dels indicadors d’acceptació i rebuig en termes religiosos– l’indicador d’islamofòbia com el «percentatge de la població autòctona que reconeix recelar de la religió musulmana»
(Giménez i Lobera, 2012, 81). Per a l’enquesta 2015 actual, aquest indicador d’islamofòbia
inclou els que reconeixen tenir-ne «poc», «força» o «molt», que suposen el 36%.
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TAULA 2.10 RECEL DECLARAT CAP A LA RELIGIÓ MUSULMANA
P.43. Fins a quin punt diria que al territori hi ha recel respecte de la religió musulmana?

Espanya

Territori

Individu

Gens
Poc
Ni molt ni poc
Força
Molt

9,3%
15%
10,8%
45,1%
19,8%

23,6%
21,1%
14,8%
29,6%
10,9%

50,9%
17,4%
12,3%
13,4%
6%

Mitjana*
Desviació
Base

3,51
1,23
10.651

2,83
1,36
11.737

2,06
1,31
11.515

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 2.17 RECEL DECLARAT CAP A LA RELIGIÓ MUSULMANA
P.43. Fins a quin punt diria que al territori hi ha recel respecte
de la religió musulmana?
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Altra vegada, mirem d’identificar el perfil dels que expressen més o menys recel cap als musulmans. No s’hi observen diferències en termes de sexe ni edat, ni tampoc una pauta clara en
funció del nivell educatiu. La ideologia política, al contrari, sí que presenta una relació amb el
recel vers la religió musulmana: com més a la dreta se situa en la ideològica, més recel s’expressa cap a la religió musulmana.
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GRÀFIC 2.18 RECEL DECLARAT CAP A LA RELIGIÓ MUSULMANA
P.43. Fins a quin punt diria que al territori hi ha recel respecte de la religió musulmana?
		 Segons la ideologia política
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Extr. esquerra
53,7
Esquerra
52,6

17,0

9,6

16,9

12,0

14,4

5,4

13,2

5,4

13,1

5,9

Centre
50,6

16,8

13,6

Dreta
40,9

19,3

11,8

19,3

8,7

Extr. dreta
33,1

13,5

10,7

		 Nacionalitat espanyola
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
59,3
Sí
48,0

19,7

23,0

15,1
17,5

10,2
13,2

10,8 4,7
14,6

6,6

2.7 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global de la
dimensió actitudinal que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa
dels indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió actitudinal. Totes les escales
s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten les mitjanes dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió relacional. A la segona columna, en un nivell
superior, es presenten els indicadors compostos i les seves mitjanes, alguns formats per un únic indicador simple. Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador
resum de tota la dimensió, format per l’indicador complex actitudinal. Es pot observar que pel que
fa a la dimensió actitudinal, l’indicador complex presenta una mitjana de 3,6 en l’escala d’1 a 5.
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Indicadors simples

Actitud vers la diversitat de vestimentes (3,69)
Actitud vers la diversitat d’idiomes (3,80)
Actitud vers la diversitat gastronòmica (3,93)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 2.11 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ ACTITUDINAL

Actitud vers
la diversitat al
territori (3,84)

Actitud vers la diversitat de trets físics (3,85)

Recel declarat cap als gitanos (3,47)

Actitud vers
minories autòctones
(3,47)

Percepció de l’actitud dels veïns vers la immigració (3,22)

Actitud vers les
minories al·lòctones
(3,43)

Valoració de la diversitat d’origen (3,37)
Actitud declarada vers la immigració (3,68)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers impulsen el
comerç local (3,26)

Actitud vers els
comerços regentats
per estrangers
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers no enfonsen
(3,59)
el comerç tradicional (3,31)

Complex actitudinal (3,60)

Actitud vers la diversitat artística i cultural (3,95)

Acord amb el fet que els comerços d’estrangers diversifiquen
l’oferta (3,70)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers estan oberts
a tothom (4,04)
Recel declarat vers la religió musulmana (3,17)
Actitud vers la pràctica de diferents religions (3,75)

Actitud vers la
diversitat religiosa
(3,4)

Valoració de la diversitat religiosa (3,26)
Les mitjanes de les escales de recel cap als musulmans i l’ètnia gitana es presenten primer en una escala d’1 a 5 de
més a menys recel per poder formar la mitjana del complex amb tots els indicadors de menys positivitat a més positivitat respecte de l’aspecte actitudinal.
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A continuació es mostren gràficament les mitjanes per a cada indicador simple.
GRÀFIC 2.19 MITJANES GLOBALS PER ALS INDICADORS
SIMPLES DE L’INDICADOR COMPLEX ACTITUDINAL

Molt
negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt
positiu

Diversitat de vestimentes
Diversitat d’idiomes
Diversitat gastronòmica
Diversitat de trets
Diversitat cultural
Recel cap als gitanos
Actitud veïns immigració
Diversitat origen
Declarada vers immigració
Comerços estrangers impulsen
Comerços estrangers no enfonsen
Comerços estrangers diversifiquen
Comerços estrangers accés a tothom
Recel cap als musulmans
Actitud diferents religions
Valoració diversitat religiosa

A continuació, es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya i per
als nascuts fora. A diferència del que passava a la dimensió relacional, els valors es redueixen
sensiblement, en gairebé totes les mesures, entre el col·lectiu de persones nascudes a Espanya. La major part de les mitjanes entre la població immigrada estan per sobre de 4, mentre

que per als autòctons queden clarament per sota de 4.
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Indicadors simples

Actitud vers la diversitat de vestimentes (3,59)
Actitud vers la diversitat d’idiomes (3,71)
Actitud vers la diversitat gastronòmica (3,86)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 2.12 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
ACTITUDINAL PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Actitud vers
la diversitat al
territori (3,76)

Actitud vers la diversitat de trets físics (3,77)

Recel declarat cap als gitanos (1,90)

Actitud vers
minories
autòctones (4,10)

Percepció de l’actitud dels veïns vers la immigració (3,21)

Actitud vers
minories
al·lòctones (3,34)

Valoració de la diversitat d’origen (3,24)
Actitud declarada vers la immigració (3,58)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers impulsen el
comerç local (3,10)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers no enfonsen el
comerç tradicional (3,18)

Actitud vers
els comerços
regentats per
estrangers (3,47)

Acord amb el fet que els comerços d’estrangers diversifiquen
l’oferta (3,60)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers són oberts a
tothom (4,00)
Recel declarat vers la religió musulmana (2,14)
Actitud vers la pràctica de diferents religions (3,67)
Valoració de la diversitat religiosa (3,15)

Actitud vers la
diversitat religiosa
(3,57)

Complex actitudinal (3,60)

Actitud vers la diversitat artística i cultural (3,87)
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Indicadors simples

Actitud vers la diversitat de vestimentes (4,02)
Actitud vers la diversitat d’idiomes (4,11)
Actitud vers la diversitat gastronòmica (4,18)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 2.13 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
ACTITUDINAL PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Actitud vers
la diversitat al
territori (4,12)

Actitud vers la diversitat de trets físics (4,11)

Recel declarat cap als gitanos (1,81)

Actitud vers
minories
autòctones (4,19)

Percepció de l’actitud dels veïns vers la immigració (3,29)

Actitud vers
minories
al·lòctones (3,70)

Valoració de la diversitat d’origen (3,82)
Actitud declarada vers la immigració (4,01)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers impulsen el
comerç local (3,83)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers no enfonsen el
comerç tradicional (3,79)

Actitud vers
els comerços
regentats per
estrangers (3,98)

Complex actitudinal (3,98)

Actitud vers la diversitat artística i cultural (4,19)

Acord amb el fet que els comerços d’estrangers diversifiquen
l’oferta (4,03)
Acord amb el fet que els comerços d’estrangers són oberts a
tothom (4,20)
Recel declarat vers la religió musulmana (1,79)
Actitud vers la pràctica de diferents religions (4,04)

Actitud vers la
diversitat religiosa
(3,96)

Valoració de la diversitat religiosa (3,62)

2.8 IDEES CLAU
–– Els diferents aspectes de la diversificació estudiats –vestimentes, idiomes, menjars, trets
físics i cultures diferents– presenten valoracions positives majoritàries i semblants, que van
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des del 75%, en el cas de la presència de diferents cultures al territori, fins al 62% per al cas de
la presència de diferents vestimentes al territori. Les valoracions negatives presenten valors
baixos i amb un rang de variabilitat estret, que va des de prop de dos punts percentuals per
a la presència de diferents cultures fins a prop de set per al cas de les diferents vestimentes.
–– De manera consistent al que observem en l’anàlisi d’altres aspectes de la convivència, hi ha
una valoració positiva de la presència de diferents cultures –almenys des del punt de vista
declaratiu– quan s’aborda de manera abstracta i general.
–– Les persones més grans i de menys nivell educatiu presenten un percentatge més gran de
resposta ambivalent en totes les categories. D’altra banda, el fet de tenir una parella estrangera redueix ostensiblement la proporció de respostes ambivalents o negatives.
–– El 51% de la població reconeix l’existència de nivells elevats de gitanofòbia a la societat espanyola en general, i el 32% al propi territori de residència. D’altra banda, únicament el 57%
dels enquestats va respondre que no sent recel cap a les persones gitanes, mentre que el 15%
assegura que sent força o molt recel.
–– D’altra banda, entre un 20% i un 33% de la població valoren de manera poc favorable la
presència de comerç estranger a la localitat.
–– Una minoria, pròxima al 8%, es mostra obertament contrària al fet que a la localitat visquin
persones procedents d’altres països i el 26% s’hi mostra ambivalent. L’actitud vers la presència d’immigrants al territori es mostra relacionada amb l’edat, el nivell educatiu i la ideologia
política: com més gran, menys nivell educatiu i entre els que s’ubiquen més a la dreta es
tendeix a mostrar més actitud negativa cap a la immigració.
–– La major part de la població (65%) expressa actituds favorables cap a la pràctica de diferents
religions als territoris d’alta diversitat estudiats, prop de tres de cada deu expressa actituds
ambivalents i prop del 4% expressa obertament disconformitat amb la diversitat de pràctiques religioses. A més, observem que un de cada deu residents considera que és un inconvenient la pràctica de diverses religions a la societat.
–– Pel que fa a l’Islam, dos de cada deu asseguren sentir molt o força recel cap a aquesta religió,
mentre que prop de la meitat (51%) dels entrevistats no musulmans assegura no sentir cap
recel vers aquesta religió. Aquests valors són similars als identificats el 2010 i el 2012 en
altres territoris d’alta diversitat estudiats.
–– Finalment, gairebé tres quartes parts dels pares i les mares d’infants escolaritzats (73%) expressen actituds favorables al fet que a les escoles hi hagi alumnes de diferents cultures i nacionalitats, mentre que el 21% expressa una actitud ni positiva ni negativa i el 6%, negatives.
–– En aquesta dimensió actitudinal, els valors dels indicadors de la població autòctona es
redueixen sensiblement, en gairebé totes les mesures, respecte de la immigrada.
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La convivència necessita la regulació de la vida social mitjançant un conjunt de regles i normes
–algunes són legals, altres, socialment reconegudes–. Si les relacions de convivència requereixen unes actituds determinades com les que hem considerat al capítol anterior, també requereixen el compliment de les regles del joc, així com disposar de mecanismes consensuats per
poder canviar-les. Això és clau, en general, per al funcionament de qualsevol societat i per a la
vida democràtica. En l’àmbit concret de la vida local, té un paper molt rellevant tot el que fa a,
d’una banda, les normes municipals, les ordenances, etc., i, de l’altra, els usos i els costums de
l’indret, del bloc d’habitatges, dels espais públics.
Quan el context és de diversificació sociocultural, la qüestió normativa adquireix altres perfils
addicionals: com es pot fer perquè es coneguin les normes, quines opinions i discursos hi ha al lloc
sobre si els forans les compleixen o no, quina necessitat hi ha d’adequar les normatives, quines noves
normes calen, què s’ha de pensar de les posicions que exigeixen al que acaba d’arribar que compleixi
unes normes quan no sempre les compleixen els autòctons, etc. Aquesta perspectiva normativa
ha estat poc desenvolupada en els estudis socials sobre la multiculturalitat i la interculturalitat. En
aquest capítol abordarem aquesta qüestió a partir de tres aspectes recollits per l’enquesta: el compliment de les normes de convivència a l’edifici, el compliment de les normes de convivència al territori
i la diferenciació pel que fa a col·lectius respecte del compliment de les normes de convivència.

3.1 NORMES
DE CONVIVÈNCIA
A L’EDIFICI
L’enquesta planteja el compliment de les normes a l’edifici, concretament pel que fa a quatre
qüestions específiques: evitar sorolls, mantenir la neteja, el tracte educat o respectuós i l’assistència a les reunions de comunitat.
EVITACIÓ DE SOROLLS

A la taula següent podem observar la distribució de freqüències per evitar sorolls. Prop de set
de cada deu enquestats considera que les normes pel que fa a l’evitació de sorolls es compleixen «a mitges» i el 14% restant considera que es compleixen «poc o gens». El valor mitjà

de 3,72 indica que, de mitjana, els entrevistats expressen que les normes d’evitació de sorolls
a l’edifici es compleixen força.
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TAULA 3.1 EVITACIÓ DE SOROLLS

GRÀFIC 3.1 EVITACIÓ DE SOROLLS

P.18.1. En general, es compleixen
les normes o les regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa a l’evitació
de sorolls?

P.18.1. En general, es compleixen
les normes o les regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa a l’evitació
de sorolls?

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

5,3%
9%
15,5%
48,8%
21,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,72
1,06
11.954

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

5,3%
9,0%

21,5%

15,5%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

48,8%

A continuació, establim el perfil de cada una de les categories en funció d’algunes variables
sociodemogràfiques i les relacionades amb l’habitatge. Així, els individus de més edat perceben que es compleixen més les normes i no s’observen diferències ostensibles en funció de si
tenen nacionalitat espanyola o no, com també segons el temps que fa que són al territori o de
la ideologia política, tret del grup d’extrema dreta. Si bé amb prou feines hi ha correlació amb
el nivell educatiu, els individus amb més anys d’escolarització tendeixen a respondre amb
percentatges més elevats de compliment de les normes d’evitació de sorolls. Així mateix, si
l’habitatge és comprat, els propietaris tendeixen a asseverar un compliment més gran de
les normes de sorolls que si l’entrevistat/ada viu en un habitatge de lloguer o que se li ha cedit.
Finalment, com més gran és la proporció d’estrangers a l’edifici, les normes de sorolls es
compleixen menys segons els enquestats.
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GRÀFIC 3.2 EVITACIÓ DE SOROLLS
P.18.1. En general, es compleixen les normes o les regles bàsiques de convivència al seu
edifici o l’habitatge del costat pel que fa a l’evitació de sorolls?
		 Segons la franja d’edat
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt
Entre 18 i 34
5,9 10,0
16,7
47,9
Entre 35 i 55
15,8
5,5 9,3
49,0

19,5
20,3

+ de 55
4,1 7,5

14,3

49,3

		 Segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt
Sense estudis
8,7
10,8
17,6
43,2
Primària
14,9
7,0 8,7
49,5

24,8

19,7
19,9

Secundària
5,0 9,1

16,1

48,6

21,2

Terciària
4,0 8,8

14,1

49,7

		 Segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt
Cedit
11,1
11,1
20,0
43,2
Llogat
16,7
5,5 10,1
48,1

23,5

14,6
19,6

Comprat
4,7 8,2

14,7

49,5

22,9
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		 Segons el nombre d’estrangers a l’edifici
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt
Tots espanyols
5,1 6,3 13,2
49,1
Gairebé tots
espanyols 4,6 8,0
15,2
50,2
Tant espanyols/
estrangers 5,3 12,7
20,1
46,9
Gairebé tots
estrangers

8,8

Tots
estrangers

20,0

19,0

12,1

19,0
15,5

26,2
22,0
15,0

39,8

12,4

40,5

12,9

MANTENIMENT DE LA NETEJA DE L’EDIFICI

Pel que fa al manteniment de la neteja, una àmplia majoria (75%) considera que les normes de
manteniment de la neteja es compleixen molt o força, mentre que el 13% creu que es compleixen a mitges i l’11% restant considera que es compleixen poc o gens. El valor mitjà de 3,86

corrobora aquesta distribució en trobar-se a prop de 4, dada que indica que, de mitjana, els entrevistats han respost que aquest tipus de normes es compleixen força a l’edifici en el qual resideixen.
TAULA 3.2 MANTENIMENT
DE LA NETEJA A L’EDIFICI

GRÀFIC 3.3 MANTENIMENT
DE LA NETEJA A L’EDIFICI

P.18.2. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa al manteniment
de la neteja?

P.18.2. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa al manteniment
de la neteja?
4,2%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

4,2%
7,1%
13,4%
49%
26,3%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,86
1,02
11.939

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

26,3%

7,1%
13,4%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

49,0%
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Quan analitzem els resultats en funció del tipus de tinença de l’habitatge, observem que quan
l’habitatge és comprat, en comparació de si és cedit o llogat, s’expressa més compliment
de les normes. D’altra banda, com més gran és la proporció d’estrangers a l’edifici, com a la

variable anterior, els entrevistats perceben que les normes es compleixen menys que quan
la majoria dels veïns són espanyols. Finalment, com més anys d’escolarització es tenen es
percep amb més freqüència més compliment de les normes de neteja a l’edifici.
GRÀFIC 3.4 MANTENIMENT DE LA NETEJA A L’EDIFICI
P.18.2. En general, es compleixen les normes o regles bàsiques de convivència a l’edifici
o habitatge del costat pel que fa al manteniment de la neteja?
		 Segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt		
Cedit
8,6
8,6
17,7
46,8
18,3
Llogat
14,1
3,9 7,9
51,1
23,0
Comprat
4,1 6,6

13,2

48,0

		 Segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Molt
Sense estudis
8,9 10,2
15,9
39,9
Primària
14,6
5,7 8,1
47,1

28,1

25,1
24,6

Secundària
4,1 7,0

13,6

49,8

25,5

Terciària
2,6 6,3 12,7

49,7

28,7

TRACTE RESPECTUÓS A L’EDIFICI

Així mateix, una àmplia majoria dels residents (83%) creuen que es compleixen –molt o
força– les normes de tracte respectuós a l’edifici. Prop d’un de cada deu respon que es
compleixen a mitges, mentre que el 6% considera que el tracte respectuós es produeix poc
o gens. El valor mitjà de 4,05 en l’escala d’1 a 5 confirma que la majoria considera que el tracte

respectuós es dóna força en la convivència bàsica entre els veïns d’un mateix edifici.
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TAULA 3.3 TRACTE
RESPECTUÓS A L’EDIFICI

GRÀFIC 3.5 TRACTE
RESPECTUÓS A L’EDIFICI

P.18.4. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici
o l’habitatge del costat pel que
fa al tracte respectuós?

P.18.4. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici
o l’habitatge del costat pel que
fa al tracte respectuós?

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

2,1%
3,6%
10,8%
54,5%
29%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,05
0,85
11.859

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

2,1% 3,6%
29,0%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

10,8%

54,5%

Es tornen a repetir els encreuaments anteriors i s’observen les mateixes valoracions. No ho
comentem més per raons de redundància.
ASSISTÈNCIA A REUNIONS DE COMUNITAT

Finalment, una mica més de la meitat (55%) respon que la norma d’assistència a reunions de
comunitat es compleix força o molt. Que aquest percentatge sigui més baix que els anteriors
–85% per a tracte respectuós, 75% per a manteniment de la neteja i 70% per a evitació de sorolls– està vinculat, com veurem, amb el fet que a aquestes reunions assisteixen generalment els
propietaris, i es troben en aquesta situació el 63% dels entrevistats. Hi ha aproximadament un
27% que respon que es compleix de manera regular i el 17% restant considera que aquesta
norma es compleix poc o gens. El valor mitjà de 3,48 indica que, en general, es considera que

l’assistència a reunions es compleix entre força i de manera regular.

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

137

3 Normatives, regles del joc i civisme
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

TAULA 3.4 ASSISTÈNCIA
A REUNIONS DE COMUNITAT

GRÀFIC 3.6 ASSISTÈNCIA
A REUNIONS DE COMUNITAT

P.18.3. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa a l’assistència a
reunions de comunitat?

P.18.3. En general, es compleixen
les normes o regles bàsiques de
convivència al seu edifici o l’habitatge
del costat pel que fa a l’assistència a
reunions de comunitat?

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

7,9%
9,1%
27%
38,8%
17,2%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,48
1,12
11.601

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

17,2%

38,8%

7,9%
9,1%

27,0%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

Com podia ser esperable, s’obtenen percentatges més elevats d’assistència a les reunions
de la comunitat de veïns quan la propietat és comprada. Addicionalment, els individus que
fa més temps que són al territori reporten més grau de compliment de les reunions. D’altra
banda, com menor és el nivell educatiu, s’expressa un grau més baix de compliment de les
reunions de la comunitat.
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GRÀFIC 3.7 ASSISTÈNCIA A REUNIONS DE COMUNITAT
P.18.3. En general, es compleixen les normes o regles bàsiques de convivència al seu
edifici o l’habitatge del costat pel que fa a l’assistència a reunions de comunitat?
		 Segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment 		
Cedit
11,3
10,7
28,8
36,7
12,5
Llogat
36,9
10,5
9,4
31,8
11,4
Comprat
6,5

8,9

21,8

42,7

20,1

		 Segons els anys al territori		
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment		
Fins a 3 anys
8,8 7,2
40,3
30,5
13,1
Entre 3 i 10 anys
31,5
9,7
9,4
36,6
12,8
+ de 10 anys
7,3

9,3

23,5

41,1

18,8

ELEMENTS IMPORTANTS PER A LA CONVIVÈNCIA

Indaguem pels aspectes que els residents consideren importants perquè hi hagi una bona
convivència al territori mitjançant l’anàlisi de respostes espontànies precodificades. Tal com
s’observa a la taula, els elements que s’identifiquen en una proporció més gran com a condicionants de la convivència al territori són la feina (33%), el respecte cap als altres (24%),
el civisme (20%) i la seguretat (14%). Després d’analitzar els resultats en funció de variables

sociodemogràfiques, cal assenyalar que no hi ha diferències segons l’edat o el temps al territori, i s’observen diferències molt petites segons el tipus de tinença de l’habitatge, la proporció
d’estrangers a l’edifici i la ideologia política.
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TAULA 3.5 ELEMENTS IMPORTANTS PER A LA CONVIVÈNCIA
P.17. Quins elements li semblen importants perquè hi hagi una bona
convivència al seu territori?
Més civisme

20,3%

Més tolerància amb els immigrants

6,6%

Que tothom sigui honrat

10,9%

Que els immigrants s’adaptin als costums

7,9%

Més seguretat

13,9%

Més feina

33%

Més diàleg entre els que viuen al barri

7,1%

Menys drogues

6%

Respectar més els altres

23,9%

Més diners / millor qualitat de vida

7%

3.2 NORMES
DE CONVIVÈNCIA
AL TERRITORI
Juntament amb el grau de compliment de les normes de convivència dels veïns del mateix edifici, la percepció que es té sobre el compliment de les normes de convivència als espais públics i la
localitat en general constitueix una altra aproximació valuosa per valorar el procés de convivència
comunitària. Per aprofundir en aquesta qüestió analitzem la pregunta de l’enquesta que indaga
sobre la percepció de l’entrevistat/ada sobre si al seu territori es té en compte «mantenir els hàbits de neteja i higiene» i «fer servir adequadament els espais públics (carrers, places, parcs…)».
COMPLIMENT D’HÀBITS DE NETEJA AL TERRITORI

El primer que destaca quan abordem aquesta qüestió és que la percepció del compliment de
les normes bàsiques de convivència a l’espai públic és sensiblement pitjor que l’observada
en el cas de l’edifici en el qual resideix l’entrevistat. És a dir, la percepció de la convivència i
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del compliment de les seves normes bàsiques és, en general, millor com més proper és l’entorn.
Al contrari, la percepció de la convivència a l’espai públic dels carrers, les places i els parcs es
percep com més anònima i, en general, menys cuidada.
Així, només el 7% creu que les normes de neteja al territori es compleixen totalment –valor que
arriba al 26% en l’entorn de l’edifici on resideix l’entrevistat/ada–, mentre que el 41% creu que es
compleixen força. A l’altre extrem, el 27% creu que es compleixen poc o gens. El valor mitjà de
3,17 indica que, en general, els enquestats consideren que es compleix a mitges, dada que indica
una certa disconformitat amb el manteniment dels hàbits de neteja i higiene al territori.
Aquests valors són semblants en altres territoris d’alta diversitat els anys 2010 i 2012, i
observem que la percepció del compliment dels hàbits de neteja i higiene és, en general,
significativament menys positiva que la declarada per la població espanyola mitjana. Així,
prop de la meitat dels residents als territoris d’alta diversitat considera que es compleixen els
hàbits de neteja, xifra que és trenta-cinc punts percentuals inferior a la que declara la població mitjana espanyola el 2012.
TAULA 3.6 COMPLIMENT D’HÀBITS
DE NETEJA AL TERRITORI

GRÀFIC 3.8 COMPLIMENT D’HÀBITS
DE NETEJA AL TERRITORI

P.19. Creu que al territori es té en
compte el fet de mantenir hàbits
de neteja i higiene?

P.19. Creu que al territori es té en
compte el fet de mantenir hàbits
de neteja i higiene?

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

9,1%
17,9%
26%
40,5%
6,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,17
1,09
11.901

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

6,5%

9,1%
17,9%

40,5%

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

26,0%

D’altra banda, la percepció del compliment de les normes bàsiques de convivència és diferent entre la població autòctona i la immigrada: els primers tendeixen a percebre un compliment més baix de les normes que els segons.

Així mateix, hi ha diferències en funció del

tipus de tinença de l’habitatge, en especial per al grup en què l’habitatge els ha estat cedit,
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on el grau de compliment reportat és més baix.

Finalment, no hi ha una tendència clara en
funció de la proporció d’estrangers a l’edifici, el temps de residència al territori, el nivell educatiu, l’edat o la ideologia política.
GRÀFIC 3.9 COMPLIMENT D’HÀBITS DE NETEJA AL TERRITORI
P.19. Creu que al territori es té en compte el fet de mantenir hàbits de neteja i higiene?
		 Nacionalitat espanyola
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment		
No
6,3
14,7
26,0
45,6
7,4
Sí
25,9
10,2
18,9
38,7
6,2

		 Segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment		
Cedit
15,2
20,7
25,3
32,1
6,7
Llogat
25,8
7,2
15,9
44,0
7,0
Comprat
9,7

18,6

26,1

39,4

6,2

ÚS ADEQUAT DELS ESPAIS PÚBLICS

Les percepcions de l’ús adequat dels espais públics es distribueixen en proporcions pràcticament idèntiques a les percepcions del compliment dels hàbits de neteja i higiene al territori.
El valor mitjà de 3,19 indica que, en general, es valora amb una certa insatisfacció l’ús dels
espais públics, ja que es considera que freqüentment no és l’adequat.
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TAULA 3.7 ÚS ADEQUAT
D’ESPAIS PÚBLICS

GRÀFIC 3.10 ÚS ADEQUAT
D’ESPAIS PÚBLICS

P.19.1. Creu que es fan servir
adequadament els espais públics
(carrers, places, parcs…)?

P.19.1. Creu que es fan servir
adequadament els espais públics
(carrers, places, parcs…)?

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

8,4%
17,2%
27,4%
41,3%
5,7%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,19
1,06
11.742

5,7%

8,4%
17,2%

41,3%

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al
més favorable per a la convivència social i intercultural.

Gens
Poc
A mitges
Força
Totalment

27,4%

Aquí tampoc no s’observen diferències estadísticament significatives en funció de la franja
d’edat, el nivell educatiu o la ideologia política. Com passava amb la variable anterior, s’observen valoracions més crítiques entre les persones de nacionalitat espanyola i entre els que
viuen en un habitatge llogat o cedit.

Per últim, quan els individus declaren que fa més de

deu anys que són al territori, el grau de compliment de l’ús adequat dels espais públics al
territori on resideixen és considerablement més baix.
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GRÀFIC 3.11 ÚS ADEQUAT D’ESPAIS PÚBLICS
P.19.1. Creu que es fan servir adequadament els espais públics (carrers, places, parcs…)?
		 Nacionalitat espanyola
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment		
No
5,1
14,1
25,8
47,0
8,0
Sí
27,9
9,6
18,3
39,4
5,0

		 Segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | A mitges | Força | Totalment		
Cedit
14,5
22,8
27,4
31,3
4,1
Llogat
25,0
6,1
15,2
46,5
7,2
Comprat
9,1

17,9

28,5

39,4

5,1

3.3 DIFERENCIACIÓ
DE COL·LECTIUS EN EL
COMPLIMENT DE LES
NORMES DE CONVIVÈNCIA
En l’anàlisi de les relacions de convivència resulta fonamental identificar si hi ha col·lectius
determinats que són percebuts o estigmatitzats com a més problemàtics. L’incompliment sistemàtic de les normes de convivència per part d’un col·lectiu o de persones que hi estan vinculades és un dels elements més recurrents en els discursos d’animadversió enfront d’altres grups,
siguin minories autòctones, immigrants o persones d’una edat determinada.
Qui creuen els residents que respecten menys les normes de convivència? Gairebé tres de cada
quatre residents diferencien entre els que compleixen millor i pitjor les normes de convivència

–i assenyalen persones o col·lectius concrets–, mentre que només un de cada tres creu que, en
general, tothom les respecta igual. En concret, el 67% dels espanyols als territoris d’estudi as-
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senyalen, en alguna mesura, algun dels col·lectius d’immigrants com els que respecten menys
les normes de convivència. L’enquesta

ha volgut diferenciar pel que fa a dues actituds: la que
assenyala tots els membres d’un col·lectiu i la que apunta alguns membres d’aquest col·lectiu.
Totes dues respostes reflecteixen prejudicis sobre col·lectius específics, si bé en graus diferents.
Així, l’enquesta donava l’opció a l’entrevistat d’assenyalar «tots» els membres d’un col·lectiu
quan se li preguntava pels que no respecten igual les normes de convivència. A la pràctica,
aquest assenyalament col·lectiu ha estat poc freqüent –inferior a l’1% en totes les categories
de resposta–, per la qual cosa aquestes respostes s’han afegit als que assenyalaven «alguns»
membres d’un col·lectiu per estudiar aquesta qüestió.
GRÀFIC 3.12 COL·LECTIUS EN RESPECTE DE NORMES
P.20.1. Qui pensa que les respecta menys?
(Respecten versus alguns/tots)
Respecte

Immigrants
Espanyols
Musulmans
Africans
Llatinoamericans
Romanesos
Gitanos
Turistes
Joves
Gent gran
Alguns veïns

Alguns
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3.4 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global de
la dimensió de normativitat que s’han presentat en aquest capítol de normatives i civisme. S’hi
pot observar l’estructura completa dels indicadors que finalment conformen el complex de la
dimensió de normativitat. Totes les escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera
columna es presenten les mitjanes dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió.
A la segona columna, en un nivell superior, es presenten els indicadors compostos i les seves
mitjanes. Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador resum de tota la dimensió, format per l’indicador complex de normativitat. Pel que fa a la dimensió
de normativitat, es pot observar que el seu indicador complex presenta una mitjana de 3,58 en
l’escala d’1 a 5, de manera que és més elevat el valor de l’indicador compost de compliment
de les normes de l’edifici (3,78) que el de compliment de les normes a la localitat (3,18), com
s’ha estat indicant al llarg del capítol.

Evitació de sorolls (3,72)
Manteniment de la neteja a l’edifici (3,86)
Assistència a reunions de comunitat (3,48)

Indicadors
compostos
Compliment
de les normes
a l’edifici
(3,78)

Tracte respectuós a l’edifici (4,05)
Compliment d’hàbits de neteja al territori (3,17)
Ús adequat d’espais públics (3,19)

Compliment
de les normes
a la localitat
(3,18)

Complex de normativitat
(3,58)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 3.8 RESUM D’INDICADORS 		
DE LA DIMENSIÓ DE NORMATIVITAT

A continuació es mostren gràficament les mitjanes per a cada indicador simple que conformen
l’indicador complex de normativitat.
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GRÀFIC 3.13 MITJANES GLOBALS DELS INDICADORS
SIMPLES DEL COMPLEX DE NORMATIVITAT
Molt negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt positiu

Evitació de sorolls
Manteniment de neteja
Assistència a reunions
Tracte respectuós a l’edifici
Compliment d’hàbits de neteja
Ús adequat de l’espai públic

A continuació, es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya i
per als nascuts fora. A diferència del que passava en les dimensions anteriors, els valors dels
indicadors de normativitat es mantenen pràcticament igual entre la població autòctona i la
forana. Únicament s’observen diferències en la percepció del compliment de l’assistència a
les reunions de comunitat –més gran entre les persones nascudes a Espanya– i en la percepció
de l’ús adequat de l’espai públic i dels hàbits de neteja a la localitat

–en tots dos, més gran

entre les persones immigrades.

Evitació de sorolls (3,72)
Manteniment de la neteja a l’edifici (3,86)
Assistència a reunions de comunitat (3,55)

Indicadors
compostos
Compliment de
les normes a
l’edifici (3,80)

Tracte respectuós a l’edifici (4,05)
Compliment d’hàbits de neteja al territori (3,13)
Ús adequat d’espais públics (3,13)

Compliment de
les normes a la
localitat (3,13)

Complex de
normativitat (3,57)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 3.9 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE
NORMATIVITAT PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA
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Evitació de sorolls (3,72)
Manteniment de la neteja a l’edifici (3,85)
Assistència a reunions de comunitat (3,27)

Indicadors
compostos
Compliment de
les normes a
l’edifici (3,72)

Tracte respectuós a l’edifici (4,03)
Compliment d’hàbits de neteja al territori (3,30)
Ús adequat d’espais públics (3,39)

Compliment de
les normes a la
localitat (3,34)

Complex de
normativitat (3,59)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 3.10 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE
NORMATIVITAT PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

3.5 IDEES CLAU
–– Una àmplia majoria considera que es compleixen les normes bàsiques de convivència pel
que fa a evitació de sorolls (70%), el manteniment de la neteja (75%) i el tracte respectuós
a l’edifici (83%).
–– D’altra banda, una mica més de la meitat (55%) respon que la norma d’assistència a reunions
de comunitat es compleix força o molt.
–– Gairebé tres de cada quatre residents diferencien entre els que compleixen millor i pitjor les
normes de convivència –i assenyalen persones o col·lectius concrets–, mentre que només un
de cada tres creu que, en general, tothom les respecta igual. En concret, el 67% dels espanyols
als territoris d’estudi assenyalen, en alguna mesura, algun dels col·lectius d’immigrants com
els que respecten menys les normes de convivència.
–– Els valors dels indicadors de normativitat es mantenen pràcticament igual entre la població
autòctona i la forana. Únicament s’observen diferències en la percepció del compliment de
l’assistència a les reunions de la comunitat –més gran entre les persones nascudes a Espanya– i en la percepció de l’ús adequat de l’espai públic i dels hàbits de neteja a la localitat –en
tots dos, més gran entre les persones immigrades.
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La convivència té una dimensió axiològica, almenys en dos grans aspectes. D’una banda, per
conviure és necessari un marc de valors compartits entre els que tenen aquesta relació de respecte, acceptació de les regles del joc, etc. De l’altra, per conviure també cal respectar allò que no
es comparteix, en aquest cas, determinats valors de l’altre, amb l’únic límit que aquests valors
propis o diferenciats no comportin actituds i comportaments que violen els valors acceptats
comunament. Aquí emergeixen tota una complexa sèrie d’afers sensibles i subtils, sobre els
quals hi ha múltiples perspectives entre els estudiosos, els líders i altres actors.
La dimensió axiològica de la convivència intercultural ha estat un àmbit poc abordat en els
estudis i en la intervenció social, com ho ha estat en general allò relatiu als valors i la seva relació
amb la vida comunitària. Si les actituds i les normes considerades anteriorment ja presenten
dificultat per ser identificades i analitzades clarament, aquest repte encara és més intens en el
cas dels valors. Quan s’aborden de manera abstracta és freqüent la intervenció de biaixos de
resposta com el de desitjabilitat social i l’espiral del silenci. L’experiència acumulada en aquest
tipus d’investigacions ensenya que a les enquestes en què es demana a les persones entrevistades que expressin opinions o posicionaments sobre qüestions que els poden resultar delicades
o compromeses –com ara el cas d’aquest apartat, en el qual es demana als entrevistats que ens
parlin sobre aspectes relacionats amb els seus valors al voltant de la tolerància, allò políticament
correcte, i mostres d’intolerància, socialment sancionable–, aquestes de vegades poden tendir
a exagerar la conformitat amb el que perceben –o creuen percebre– que són normes aprovades
i valorades socialment en l’entorn en què es mouen o optar per no expressar la seva opinió.
Cal, doncs, combinar preguntes generals amb casos concrets en els quals es puguin reflectir
aquests valors per poder acostar-nos a l’anàlisi de la realitat social dels valors de la convivència
intercultural. Abordem la qüestió axiològica de la convivència intercultural centrant-nos en
quatre valors: la solidaritat, el respecte, el pluralisme i la igualtat.

4.1 SOLIDARITAT
SOLIDARITAT AL TERRITORI

Comencem l’anàlisi de la solidaritat amb una pregunta general i que no apel·la a l’individu, sinó
a la seva percepció de la vida social al territori. La meitat dels entrevistats (49%) considera que
al seu territori hi ha força o molta solidaritat entre les persones encara que no es coneguin.
Una de cada quatre valora la solidaritat existent de «regular», mentre que el 23% restant
considera que hi ha poca solidaritat o gens entre les persones. Aquestes respostes són molt
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semblants a les observades els anys 2010 i 2012 en altres territoris d’alta diversitat estudiats,
com també molt similars a la mitjana nacional. Podem afirmar, així, que els territoris d’alta
diversitat no es diferencien significativament de la mitjana d’altres territoris en la percepció de
solidaritat entre els seus residents.
TAULA 4.1 SOLIDARITAT

GRÀFIC 4.1 SOLIDARITAT

P.15.1. En una escala d’1 a 5, creu que
al seu territori hi ha solidaritat i ajuda
entre les persones encara que no es
coneguin?

P.15.1. En una escala d’1 a 5, creu que
al seu territori hi ha solidaritat i ajuda
entre les persones encara que no es
coneguin?

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

8,8%
14,6%
27,8%
40,4%
8,4%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,25
1,08
11.875

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

8,4%

8,8%
14,6%

40,4%

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

27,8%

Si encreuem aquestes respostes amb el perfil sociodemogràfic, observem que com més grans
d’edat, més baixos són els nivells de solidaritat que es perceben al territori. D’altra banda,
es percep un grau més elevat de solidaritat entre la població autòctona que entre la immigrada, com també entre els que disposen d’un habitatge comprat. No s’observen, en canvi,

diferències segons el nivell educatiu o la ubicació ideològica.
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GRÀFIC 4.2 SOLIDARITAT
P.15.1. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori hi ha solidaritat i ajuda entre
les persones encara que no es coneguin?
		 Segons la franja d’edat
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Entre 18 i 34
10,7
16,5
28,6
Entre 35 i 55
27,9
9,0
14,4

36,6

7,5

40,1

8,6

43,6

8,4

+ de 55
7,5

13,0

27,5

		 Nacionalitat espanyola
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
10,8
16,9
28,4
Sí
27,8
8,4
13,8

		 Segons el temps al territori
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Fins a 3 anys
10,5
17,7
29,3
Entre 3 i 10 anys
28,0
10,0
15,7

37,7
40,9

36,0
39,1

6,1
9,0

6,5
7,3

Més de 10 anys
8,6

13,7

27,6

		 Segons el nombre d’estrangers a l’edifici
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Tots espanyols
6,4 12,7
27,3
Gairebé tots
espanyols
Tant espanyols/
estrangers
Gairebé tots
estrangers

9,0
11,6
15,5

28,8

15,3
16,6
15,0

41,1

9,0

42,9

10,7

39,6

28,1
24,4

36,9
38,9

7,4
6,8
6,2

Tots estrangers
17,2

16,4

25,0

33,6

7,8
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PARTICIPACIÓ EN BANCS D’ALIMENTS

En una segona pregunta, abordem la qüestió de la solidaritat des de l’anàlisi del comportament
declarat. Els resultats mostren que, als territoris d’alta diversitat estudiats, un de cada tres
residents assegura haver col·laborat amb un banc d’aliments durant l’últim any. Els bancs
d’aliments –organitzacions sense ànim de lucre basades en el voluntariat i l’objectiu de les quals
és distribuir aliments entre persones necessitades– han proliferat durant la crisi en diversos
territoris. La proporció de persones que asseguren haver col·laborat amb aquest tipus d’organitzacions resulta elevada, però no es disposa de dades que puguin servir de comparació amb
la mitjana d’Espanya.
TAULA 4.2 PARTICIPACIÓ
EN BANCS D’ALIMENTS

GRÀFIC 4.3 PARTICIPACIÓ
EN BANCS D’ALIMENTS

P.21.2.4. Durant els últims 12 mesos, ha
col·laborat amb un banc d’aliments?

P.21.2.4. Durant els últims 12 mesos, ha
col·laborat amb un banc d’aliments?

No
Sí

66,5%
33,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

2,67
0,94
11.865

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

33,5%

No
Sí

66,5%

Les persones de més edat han participat més en un banc d’aliments l’últim any que les més
joves. També és més gran la proporció entre les dones que entre els homes, com també entre
les persones de més nivell educatiu, entre els espanyols i entre els que fa més temps que
resideixen al territori. Així mateix, la col·laboració amb un banc d’aliments és més gran com
més a l’esquerra se situa ideològicament el subjecte.
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GRÀFIC 4.4 PARTICIPACIÓ EN BANCS D’ALIMENTS
P.21.2.4. Durant els últims 12 mesos, ha col·laborat amb un banc d’aliments?
		 Segons la franja d’edat
Entre 18 i 34
74,2
Entre 35 i 55
65,9
+ de 55
64,1

No | Sí
25,8
34,1
35,9

		 Nacionalitat espanyola
No

No | Sí
81,9

18,1

Sí
62,3

37,7

		 Segons el nivell educatiu
Sense estudis
83,7
Primària
77,5
Secundària
67,5

No | Sí
16,3
22,5
32,5

Terciària
56,9

		 Segons el temps al territori
Fins a 3 anys
74,3
Entre 3 i 10 anys
74,7
Més de 10 anys
64,0

43,1

No | Sí
25,7
25,3
36,0
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		 Segons la posició ideològica
Extr. esquerra
54,8
Esquerra
62,9
Centre
72,7

No | Sí
45,2
37,1
27,3

Dreta
64,5

35,5

Extr. dreta
69,5

30,5

		 Segons el sexe
Homes

No | Sí
72,2

27,8

Dones
63,9

36,1

4.2 RESPECTE
Si la presència de solidaritat es pot associar amb nivells alts de convivència, la presència de
respecto o no, i com sigui aquest respecte, marca una de les diferències definidores entre convivència, coexistència i hostilitat. En efecte, la convivència requereix un respecte actiu –l’entenem
com a tolerància ben entesa, és a dir, un reconeixement de l’altre i interès per ell/ella encara que
es pensi diferent o fins i tot encara que s’estigui a la posició oposada–. De manera diferenciada,
la coexistència està basada en un respecte passiu o tolerància entesa merament com «suportar»
l’altre i no-agressió. En l’hostilitat regna la manca de respecte i tolerància cap als diferents.
Per aproximar-nos a aquestes situacions i comportaments, al qüestionari es plantegen una
sèrie de preguntes sobre la percepció de l’entrevistat/ada sobre si al territori hi ha, pel que fa a
les creences religioses de cada persona o grup, respecte cap a les persones d’altres nacionalitats,
respecte cap a les persones d’ètnia gitana, respecte cap a persones de diferents orientacions
sexuals i respecte cap a les persones amb algun tipus de discapacitat.
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RESPECTE A LA DIVERSITAT RELIGIOSA, DIVERSITAT D’ORÍGENS, ÈTNIA
GITANA, ORIENTACIÓ SEXUAL I PERSONES AMB DISCAPACITAT

De les diferents qüestions indagades, les persones amb algun tipus de discapacitat constitueixen el col·lectiu que els residents creuen que es respecta més –el 76% considera que hi
ha força o molt respecte–, mentre que prop del 8% reconeixeria l’existència d’algun tipus de
situacions hostils cap a ells –consideren que hi ha poc o cap respecte cap a ells.
El respecte cap a persones gitanes, d’altra banda, és l’ítem que registra una proporció més

(60%) i prop del 12% reconeixen que es respecten poc o gens al
territori. La mitjana més baixa de respostes en l’escala de respecte (3,53) constata l’existència
d’aquesta percepció. Com veiem als gràfics de segmentació per característiques sociodemogràfiques, les persones amb un nivell d’estudis més alt reconeixen en major mesura l’existència
d’hostilitat cap a les persones d’ètnia gitana. D’aquesta dada interpretem que nivells més
baixa de respostes positives

elevats d’educació estarien associats a un reconeixement o una sensibilitat més grans davant de situacions de discriminació. Com hem indicat anteriorment, el no-reconeixement de

l’existència de situacions de discriminació no implica que aquestes situacions no succeeixin,
més aviat pot apuntar el contrari, ja que el seu reconeixement seria una condició prèvia perquè
aquestes situacions es redueixin i deixin de passar.
En el cas de la diversitat religiosa o d’origen, aproximadament el 65% considera que al

També en aquests casos un nivell educatiu més elevat
sembla estar associat a un reconeixement més gran de situacions de discriminació. D’altra banda, prop del 63% dels enquestats opina que hi ha molt o força respecte cap a les diferents
orientacions sexuals.
territori hi ha molt o força respecte.
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TAULA 4.3 RESPECTE
P.15. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori hi ha respecte a…?
Diversitat
religiosa

Diversitat
d’orígens

Ètnia gitana

Orientació
sexual

Persones amb
discapacitat

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

4,4%
8,1%
21,5%
52,3%
13,7%

4,5%
8,3%
21,8%
52,9%
12,5%

4%
8%
27,7%
48,4%
11,9%

5,2%
6,6%
15,4%
58,4%
14,4%

3,9%
4,4%
15,4%
55%
21,3%

Mitjana*
Desviació
Base

3,63
0,97
11.865

3,61
0,96
11.870

3,56
0,94
11.554

3,70
0,97
10.623

3,85
0,94
11.775

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 4.5 RESPECTE
P.15. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori hi ha respecte a…?

13,7%

4,4%

12,6%

8,1%

Diversitat
religiosa

4,5%

Diversitat
d’origen

21,5%

14,4%

5,2%

Ètnia
gitana

21,8%

52,9%

52,3%

48,4%

6,6%

4,0%
21,3%

4,4%
15,4%

15,4%
Orientació
sexual
Gens
Poc
Regular
Força
Molt

58,4%

4,1%

11,9%

8,3%

Persones
discapacitades

55,0%

8,0%

27,7%
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A continuació assenyalem els encreuaments més significatius d’aquestes variables respecte de
les variables sociodemogràfiques en què la correlació mostra una tendència clara, si bé l’edat
presenta una lleugera significació en algunes de les categories analitzades. Només mostrem les
que són significatives estadísticament i amb una tendència molt clara.
GRÀFIC 4.6 RESPECTE
P.15. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori hi ha respecte a…?
Diversitat religiosa
		 Segons el nivell educatiu 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
4,0 3,2
22,5
54,3
16,0
Primària
22,0
3,1 7,6
52,6
14,8
Secundària
4,5 8,2

21,9

52,4

13,0

49,8

14,3

Terciària
6,0

9,6

20,3

		 Segons la confessió religiosa
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt		
Cap
6,9 8,4
23,8
48,4
12,5
Catòlica
20,7
4,0 8,2
53,2
13,8
Ortodoxa
3,4 7,5

20,7

56,3

2,3 8,3

18,5

53,7

12,5

12,5

62,5

3,0 5,9

20,6

12,1

Altres cristianes
17,3

Jueva
12,5

Islam
56,1

14,5

Budista
4,0

24,0

60,0

12,0

Hinduista
7,1

14,3

57,1

21,4

Altres
1,9 14,9

26,0

45,6

11,6
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Ètnia gitana
		 Segons el nivell educatiu 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
2,4 4,3
28,1
48,4
16,8
Primària
28,6
3,6 6,4
49,1
12,3
Secundària
3,9 7,9

27,5

48,9

11,8

Terciària
5,2 10,0

29,0

44,7

11,0

		 Nacionalitat espanyola 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
3,9 8,0
33,0
45,2
9,8
Sí
26,0
4,1 7,9
49,3
12,8

4.3 PLURALISME
Un dels reptes principals a les societats actuals és l’acceptació o el rebuig de la seva creixent diversitat interna. Com el respecte, el pluralisme és un valor essencial en qualsevol societat, però
resulta més necessari, si es pot, com més gran és la diversitat que conté. El pluralisme suposa
acceptació de la diversitat –sigui cultural, social, religiosa, política, física o sexual–, com també
la seva normalització en la vida pública.
Centrant-nos en la dimensió sociocultural, una societat pluralista reconeix el fet cultural
divers i no se sent amenaçada per ell, sinó que es reconeix diversa. Per acostar-nos a aquesta qüestió indaguem sobre el seu contrari, l’assimilacionisme. Preguntem si l’entrevistat/ada
considera que si els immigrants es volen quedar a Espanya han d’oblidar els seus costums,
aprendre l’idioma i acceptar els seus costums. Així mateix, indaguem la plasmació de pluralisme
o el seu contrari en qüestions concretes que en algun moment han pogut resultar polèmiques
entre l’opinió pública, com ara l’actitud enfront de l’ús del hijab o vel islàmic a les escoles o la
construcció al barri d’una mesquita. El mesurament del pluralisme o la seva absència, com en
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el cas anterior del respecte, ens serveix per estudiar la prevalença de convivència, coexistència
o hostilitat a la comunitat local diversa.
ASSIMILACIONISME

Per identificar les posicions assimilacionistes, l’enquesta planteja la pregunta següent: «Sovint,
els immigrants tenen una cultura, una llengua i uns costums diferents. Pel que fa a això, amb
quina de les frases següents està més d’acord? 1) Encara que aprenguin la llengua i els costums
d’aquí, és bo que mantinguin també la seva llengua i costums. 2) Si els immigrants es volen
quedar aquí, han d’oblidar els seus costums, aprendre l’idioma i acceptar els costums d’aquest
país.» Enfront d’aquesta qüestió, una àmplia majoria dels residents (86%) estan força d’acord
que els immigrants mantinguin la seva llengua i costums, mentre que un de cada deu (11%)
creu que els immigrants «han d’oblidar els seus costums, aprendre l’idioma i acceptar els costums d’aquest país». Aquesta última posició correspon a la postura assimilacionista. La seva
proporció és molt semblant a la de les postures hostils registrades en altres preguntes, com les
actituds davant la diversitat religiosa o la presència d’immigrants al territori. En una pregunta
similar, el CIS (núm. 3.019, 2014) registra una xifra pròxima d’assimilacionisme per a la mitjana de la població espanyola: el 8% creu que els immigrants haurien d’oblidar la seva cultura i
costums i adaptar-se als espanyols.
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TAULA 4.4 ASSIMILACIONISME
P.38. Sovint, els immigrants que vénen al seu territori tenen una cultura, una llengua
i uns costums diferents. Pel que fa a això, en quin grau està d’acord en el fet que
mantinguin la seva llengua i costums?
Si els immigrants es volen quedar aquí, han d’oblidar els seus costums,
aprendre l’idioma i acceptar els costums d’aquest país

11,4%

Encara que aprenguin la llengua i els costums d’aquí, és bo que
mantinguin també la seva llengua i costums

88,6%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,77
0,64
11.618

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 4.7 ASSIMILACIONISME
P.38. Sovint, els immigrants que vénen al seu territori tenen una cultura, una llengua
i uns costums diferents. Pel que fa a això, en quin grau està d’acord en el fet que
mantinguin la seva llengua i costums?

11,4%
Oblidar costums
Mantenir costums

88,6%

A partir de la segmentació per variables sociodemogràfiques, observem que el grup de més edat
és el que representa una proporció més gran d’individus amb una posició assimilacionista.
D’altra banda, com més a la dreta se situen ideològicament els individus, més gran és la proporció de persones que expressen una posició assimilacionista. Per últim, hi ha diferències
en funció de la confessió religiosa que reporten els individus, com s’observa al gràfic següent.
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GRÀFIC 4.8 ASSIMILACIONISME
P.38. Sovint, els immigrants que vénen al seu territori tenen una cultura, una llengua
i uns costums diferents. Pel que fa a això, en quin grau està d’acord en el fet que
mantinguin la seva llengua i costums?
		 Segons la franja d’edat
		 Oblidar costums | Mantenir costums 		
Entre 18 i 34
9,1
90,9
Entre 35 i 55
9,1
90,9
+ de 55
14,4

85,6

		 Segons la confessió religiosa		
		 Oblidar costums | Mantenir costums
Cap
9,3
90,7
Catòlica
13,1

86,9

Ortodoxa
5,8

94,2

Altres cristianes
84,7

15,3
Jueva
100,0
Islam
2,7

97,3

Budista
100,0
Hinduista
100,0
Altres
9,4

90,6
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		 Segons la posició política
		 Oblidar costums | Mantenir costums
Extr. esquerra
8,3
91,7
Esquerra
10,4
89,6
Centre
10,1
89,9
Dreta
14,0

86,0

Extr. dreta
24,1

75,9

		 Nacionalitat espanyola
		 Oblidar costums | Mantenir costums
No
4,3
95,7
Sí
13,1
86,9

ACCEPTACIÓ DE L’EDIFICACIÓ D’UNA MESQUITA

Les preguntes P.27.2 i P.27.3 plantegen situacions vinculades amb la visibilització social de la
pràctica musulmana, com ara la construcció d’una mesquita o que una alumna porti hijab o vel
islàmic a l’escola. Tot i que són situacions amb unes característiques molt diferents, obtenim
proporcions de respostes similars, fet que ens permet ponderar les proporcions de les actituds
pluralistes i les tolerants.
La meitat considera poc o gens acceptable que es protesti per l’edificació d’una mesquita.

En contrapartida, al voltant del 21% opina que sí que és acceptable que es protesti i el 30%
responen de manera ambivalent. S’identifiquen, així, tres grups diferenciats clarament sobre
aquesta qüestió. Un valor mitjà en l’escala de 3,45 indica que, en general, les persones enquestades opinen que és poc acceptable que es protesti per la construcció d’una mesquita. Entre les
persones de nacionalitat espanyola els percentatges varien, i la mitjana se situa en un valor
inferior (3,30), dada que reflecteix posicions menys pluralistes enfront de la presència pública

de la diversitat religiosa.
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TAULA 4.5 ACCEPTACIÓ
DE L’EDIFICACIÓ D’UNA MESQUITA

GRÀFIC 4.9 ACCEPTACIÓ
DE L’EDIFICACIÓ D’UNA MESQUITA

P.27.3. En general, i pensant en tots
els casos possibles, fins a quin punt li
sembla acceptable que la gent protesti
per l’edificació d’una mesquita?

P.27.3. En general, i pensant en tots
els casos possibles, fins a quin punt li
sembla acceptable que la gent protesti
per l’edificació d’una mesquita?

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

5,6%
15,4%
30,1%
25,8%
23,1%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,45
1,16
11.954

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

5,6%
23,1%

15,4%

30,1%
25,8%
Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

La segmentació per variables sociodemogràfiques mostra que la proporció d’actituds que justifiquen les protestes contra l’edificació d’una mesquita augmenta amb l’edat, com també amb
la ubicació ideològica a la dreta. Així mateix, s’observen diferències significatives segons la
confessió religiosa, com mostra el gràfic següent.
GRÀFIC 4.10 ACCEPTACIÓ DE L’EDIFICACIÓ D’UNA MESQUITA
P.27.3. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que la gent protesti per l’edificació d’una mesquita?
		 Segons la franja d’edat
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Entre 18 i 34
3,5 11,6
27,1
28,3
Entre 35 i 55
27,4
5,4 14,0
26,4
+ de 55
6,6
18,7
34,9
23,3

29,5
26,7
16,5
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		 Segons la confessió religiosa
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable		
Cap
5,2
14,5
30,5
26,9
22,8
Catòlica
6,4

32,8

18,5

24,7

17,6

Ortodoxa
2,4 10,6

34,1

32,9

20,0

Altres cristianes
6,8

8,3

34,3

27,7

23,0

Jueva
12,5

12,5

50,0

25,0

Islam
0,5 2,0 10,4

28,0

59,0

Budista
15,4

26,9

57,7

Hinduista
7,1

28,6

28,6

35,7

Altres
1,9 13,7

30,8

30,8

23,2

		 Segons la posició política 		
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Extr. esquerra
7,8
15,1
22,8
27,3
27,0
Esquerra
26,8
4,5 13,9
27,3
27,4
Centre
4,3 13,9

31,6

26,1

24,0

Dreta
7,8

20,9

29,3

22,4

19,5

Extr. dreta
18,6

16,7

28,9

18,1

17,6
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		 Nacionalitat espanyola 		
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
No
1,7 6,5
23,5
29,8
38,5
Sí
6,6

17,8

31,8

24,7

19,1

ACCEPTACIÓ D’ALUMNAT AMB VEL ISLÀMIC

Qüestions com les de l’ús del hijab en algunes escoles han arribat amb freqüència als mitjans
de comunicació i han tingut rellevància política, especialment perquè es produeixen, en la gran
majoria dels casos, en centres públics (Carabaña i Córdoba, 2009). El juliol del 2013, el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va avalar la decisió d’un institut de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) de prohibir l’ús del vel islàmic a una alumna musulmana el 2012. Lluny de ser un cas
aïllat, la qüestió ha aparegut en diversos centres educatius i ha ressonat als mitjans de comunicació: el primer debat amb repercussió mediàtica va ser el d’una nena musulmana en una escola
de San Lorenzo de El Escorial, el febrer del 2002. Les postures sobre aquesta qüestió van des de
la prohibició per considerar-ho aliè a les tradicions espanyoles, per representar un signe religiós
en una escola aconfessional o per evitar la imposició a les dones d’un signe diferenciador, fins
a la llibertat del seu ús en qualsevol espai –públic o privat–, passant per dotar de llibertat els
centres perquè en regulin l’ús.
Als territoris d’alta diversitat estudiats observem que la major part dels residents consideren gens (33%) o poc (31%) acceptable que s’exclogui una alumna d’una escola per portar
un hijab o vel islàmic. Una minoria, tot i que significativa, considera «molt acceptable» (5%) o
«força acceptable» (13%) aquesta situació. Finalment, prop d’una de cada cinc persones (18%)
respon de manera ambivalent davant d’aquesta qüestió. Aquestes proporcions són molt similars a les obtingudes a la variable anterior, com també en estudis precedents en altres localitats.
Un valor mitjà en l’escala de 3,74 indica que, en general, les persones enquestades opinen que
és poc acceptable que s’exclogui una alumna per aquests motius. Entre les persones de nacionalitat espanyola, els percentatges varien significativament i situen la mitjana en un valor
inferior (2,26), és a dir, amb actituds menys pluralistes enfront d’aquesta qüestió.
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TAULA 4.6 ACCEPTACIÓ D’ALUMNAT AMB VEL ISLÀMIC
P.27.2. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’exclogui una alumna d’una escola per portar el vel islàmic?
Mostra total

Nacionalitat espanyola

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

32,7%
31,3%
18,3%
12,7%
5%

28,2%
31,5%
19,6%
14,8%
5,9%

Mitjana*
Desviació
Base

3,74
1,18
11.958

2,26
1,18
8.513

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 4.11 ACCEPTACIÓ D’ALUMNAT
AMB VEL ISLÀMIC: MOSTRA TOTAL
P.27.2. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’exclogui una alumna d’una escola per portar el vel islàmic?

5,0%
12,7%

32,7%

18,3%

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

31,3%

Quan analitzem el perfil dels individus espanyols que declaren a favor d’excloure a l’escola pel
vel islàmic tornem a trobar que les posicions menys pluralistes s’expressen en una proporció
més gran entre els individus de més edat, com també entre els que s’ubiquen més a la dreta

en l’escala ideològica. D’altra banda, les persones amb estudis universitaris i els estudiants
es mostren més favorables al fet que es permeti la presència d’alumnes amb el hijab a l’escola.

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

169

4 Els valors en la vida local
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

GRÀFIC 4.12 ACCEPTACIÓ D’ALUMNAT AMB VEL ISLÀMIC: MOSTRA TOTAL
P.27.2. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’exclogui una alumna d’una escola per portar el vel islàmic?
		 Segons la franja d’edat 		
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Entre 18 i 34
2,7 7,9
15,3
32,8
41,3
Entre 35 i 55
16,3
5,1 12,5
30,2
36,0
+ de 55
6,1
15,7
22,7
30,9
24,5

		 Segons el nivell educatiu
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Sense estudis
3,9 9,7
23,1
27,6
Primària
21,6
4,2 11,5
32,1
Secundària
4,8 12,1
17,6
30,8

35,7
30,6
34,6

Terciària
4,7 11,9

13,6

32,4

37,4

		 Segons la posició política 		
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Extr. esquerra
6,1
13,5
14,6
29,3
36,5
Esquerra
36,8
14,9
4,3 11,5
32,5
Centre
34,2
19,7
31,3
4,0 10,8
Dreta
6,6

18,3

17,4

29,5

28,2

Extr. dreta
16,2

22,1

20,6

20,6

20,6
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		 Segons l’ocupació		
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Treballa
4,7 12,2
15,8
33,3
34,1
Aturat
41,1
16,5
4,6 9,0
28,8
Busca
34,6
42,1
1,9 3,7 17,8
Casa
3,1 11,9

18,9

29,1

37,0

Estudia
2,0 5,7 12,4

32,7

6,4

25,2

47,2

Pensionista
17,6

29,5

21,3

4.4 IGUALTAT
Quan s’adjectiva la convivència, freqüentment es formula com a «convivència democràtica
entre iguals» (èmfasi afegit). En l’enfocament i el marc teòric del Projecte ICI i, per tant, en el
fonament conceptual de l’enquesta i d’aquest estudi, la convivència es caracteritza i s’adjectiva
com a «convivència ciutadana intercultural». Des del punt de vista de la ciutadania, la igualtat
adquireix tota la rellevància des de diversos plans: el pacte ciutadà és –o hauria de ser– una
relació d’éssers lliures i iguals; els ciutadans són titulars dels mateixos drets i deures; les institucions públiques han de tractar de la mateixa manera els/les ciutadans/danes. Des del punt
de vista de la interculturalitat, la perspectiva de l’interculturalisme exigeix igualtat de les cultures i d’interlocució dels subjectes individuals i col·lectius, amb independència de les seves
característiques etnoculturals.
Per abordar aquesta qüestió explorem les actituds cap a la igualtat legal i laboral, a partir
de les opinions sobre dues preguntes: «Fins a quin punt li sembla acceptable que s’expulsi del
país els immigrants instal·lats legalment que cometin qualsevol delicte?», i «Fins a quin punt li
sembla acceptable que a l’hora de contractar una persona es prefereixi contractar un espanyol
abans que un immigrant?». En tots dos casos, l’entrevistat dóna la seva opinió sobre fins a
quin punt la nacionalitat –l’únic element que diferencia els dos grups de persones en tots dos
casos– ha de ser un aspecte que determini el tracte que aquesta persona o grup de persones ha
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de rebre. Aquesta aproximació a la igualtat es pot completar amb el que s’aborda al capítol 5
sobre participació pel que fa al dret a vot en les eleccions municipals.
ACTITUD CAP A LA IGUALTAT LEGAL DELS ESTRANGERS

«Fins a quin punt li sembla acceptable que s’expulsi del país els immigrants instal·lats legalment que cometin qualsevol delicte?» Es tracta d’un plantejament estès entre algunes narratives de la immigració. «Els estrangers s’han de tractar de manera diferent, també en cas de
cometre un delicte?» «Els espanyols han de pagar una multa o anar a la presó, segons el tipus
de delicte, mentre que els estrangers haurien de ser expulsats al seu país d’origen?» La pregunta
no especifica el tipus de delicte ni el temps d’arrelament de la persona a Espanya, ni cap altre
tipus de circumstàncies. Per això, és una pregunta que ens serveix per mesurar les actituds
enfront de la igualtat legal dels immigrants.
Prop de la meitat dels enquestats (51%) veuen molt acceptable o acceptable que s’expulsi
del país un immigrant instal·lat legalment si comet qualsevol delicte, mentre que el 18% s’ex-

pressa de manera ambivalent i un de cada tres (31%) s’hi mostra contrari. Entre la població
autòctona les posicions són una mica més dures que entre la població immigrada. El valor
mitjà en l’escala de 2,56 entre la població autòctona i de 3,27 entre la població immigrada confirma que, de mitjana, les postures entre els primers són més properes a les posicions de desigualtat, mentre que entre els segons la postura mitjana s’expressa al voltant de l’ambivalència.
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TAULA 4.7 ACTITUD CAP A LA IGUALTAT LEGAL DELS ESTRANGERS
P.27.4. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’expulsi del país els immigrants instal·lats legalment que cometin
qualsevol delicte?
Mostra total

Espanyols

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

21,9%
28,9%
18,2%
16,6%
14,4%

25,2%
31%
17,5%
15,1%
11,2%

Mitjana*
Desviació
Base

2,72
1,35
11.945

2,72
1,35
8.510

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 4.13 ACTITUD CAP A LA IGUALTAT LEGAL
DELS ESTRANGERS: MOSTRA TOTAL
P.27.4. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’expulsi del país els immigrants instal·lats legalment que cometin
qualsevol delicte?
14,4%

21,9%

16,6%

18,2%

28,9%

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

Entre les persones nascudes a Espanya, com més gran és l’entrevistat s’observa una proporció
més gran de les posicions de desigualtat de drets legals, com també com més a la dreta se
situa l’individu en l’escala ideològica.
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GRÀFIC 4.14 ACTITUD CAP A LA IGUALTAT
LEGAL DELS ESTRANGERS
P.27.4. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que s’expulsi del país els immigrants instal·lats legalment que cometin
qualsevol delicte?
		 Segons la franja d’edat
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Entre 18 i 34
16,8
26,1
19,1
20,1
17,9
Entre 35 i 55
17,9
20,6
26,8
17,7
16,9
+ de 55
25,3
31,6
19,0
14,3
9,9

		 Segons la posició política
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable		
Extr. esquerra
17,4
27,5
16,4
18,9
19,8
Esquerra
17,7
15,4
20,5
27,9
18,5
Centre
19,8

21,0

27,1

14,5

17,7

Dreta
28,0

35,0

15,9

12,2

8,9

Extr. dreta
37,6

28,8

14,6

12,7

6,3

		 Segons el sexe
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable		
Homes
26,7
20,6
17,9
17,9
16,9
Dones
20,9

29,2

19,2

17,1

13,6

ACTITUD CAP A LA IGUALTAT LABORAL

«Els immigrants han de tenir els mateixos drets laborals?» «La nacionalitat hauria de ser un criteri de selecció davant d’un lloc de treball?» La pregunta que analitzem indaga sobre la validesa
de la nacionalitat com a únic element diferenciador a l’hora d’accedir a un lloc de treball. Com
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en la variable anterior, la narrativa d’«els espanyols primer» és un dels elements centrals de les
posicions hostils vers la immigració, per la qual cosa la seva anàlisi ens ajudarà a estudiar-les.
Davant d’aquesta qüestió de la igualtat laboral s’observen proporcions semblants al cas anterior. Prop de la meitat (47%) considera acceptable o molt acceptable que es prefereixi
contractar un espanyol abans que un immigrant, mentre que el 18% s’expressa de manera
ambivalent i un de cada tres (35%) considera que no és acceptable que la nacionalitat sigui
el criteri que s’apliqui per decidir un contracte laboral.
Així i tot, en aquest cas les diferències entre la població autòctona i la forana són més
grans. Mentre que en els primers el 56% considera acceptable la discriminació laboral per
motius de nacionalitat –amb unes proporcions molt semblants a la variable anterior–, entre la
població immigrada es mostra més freqüentment el desacord i aquest valor amb prou feines
arriba al 17%. Aquesta diferència més gran d’opinions entre població autòctona i forana es
constata en els valors mitjans de l’escala d’aquesta variable (2,51 i 3,71, respectivament).
La comparació de les dades d’aquesta variable amb les de l’anterior sembla indicar que les
posicions entre la població autòctona pel que fa a la igualtat o desigualtat de drets enfront
dels estrangers no varien significativament entre les qüestions que es considerin –siguin
drets legals o laborals– mentre que, al contrari, els estrangers es mostren més sensibles a
defensar els drets laborals que la situació legal d’un estranger que infringeixi la llei. Aquesta
diferenciació en el cas de la població immigrada reflecteix un primer estadi de la immigració,
en el qual tant els motius per a l’arribada com les preocupacions estan vinculats al pla laboral
i econòmic. En fases més avançades d’arrelament, molt probablement l’exigència d’igualtat de
drets s’estén més enllà del pla econòmic i es manifesta en qüestions legals, culturals i, finalment, simbòliques –de manera similar al que s’observa en altres països europeus amb fases
més avançades del fenomen migratori.
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TAULA 4.8 ACTITUD CAP A
LA IGUALTAT LABORAL

GRÀFIC 4.15 ACTITUD CAP A
LA IGUALTAT LABORAL

P.27.1. En general, i pensant en tots els
casos possibles, fins a quin punt li sembla acceptable que a l’hora de contractar una persona es prefereixi contractar
un espanyol abans que un immigrant?

P.27.1. En general, i pensant en tots els
casos possibles, fins a quin punt li sembla acceptable que a l’hora de contractar una persona es prefereixi contractar
un espanyol abans que un immigrant?

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

22%
25,7%
17,8%
20,3%
14,2%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

2,79
1,36
11.987

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

14,2%

22,0%

20,3%
25,7%
17,8%

Molt acceptable
Força acceptable
Indiferent
Poc acceptable
Gens acceptable

De manera similar a la variable anterior, entre les persones nascudes a Espanya, com més gran
és l’entrevistat s’observa una proporció més gran de les posicions de desigualtat de drets
legals, i també com més a la dreta se situa l’individu en l’escala ideològica.
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GRÀFIC 4.16 ACTITUD CAP A LA IGUALTAT LABORAL
P.27.1. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla
acceptable que a l’hora de contractar una persona es prefereixi contractar un espanyol
abans que un immigrant?
		 Segons la franja d’edat
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
Entre 18 i 34
17,7
21,4
18,2
24,0
Entre 35 i 55
17,0
18,8
22,9
23,5
+ de 55
26,3
29,8
18,6

18,6
17,8
16,0

9,3

		 Segons la confessió religiosa
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable		
Cap
17,7
23,9
20,3
22,0
16,1
Catòlica
16,4
26,3
28,4
18,0
10,9
Ortodoxa
9,5
21,3
17,8
28,4
23,1
Altres cristianes
23,3

23,6

17,4

20,8

14,8

Jueva
12,5

25,0

37,5

25,0

Islam
7,7

16,1

11,4

32,3

32,5

Budista
7,7

15,4

23,1

23,1

30,8

Hinduista
7,7

23,1

9,3

19,0

23,1

30,8

15,4

Altres
24,1

24,5

23,1
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		 Segons la posició política
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable		
Extr. esquerra
17,2

21,5

17,5

18,6

25,3

Esquerra
18,7

25,2

19,8

23,4

16,1

17,6

22,3

Centre
19,6

15,6

21,7

Dreta
32,1

30,6

13,0

16,1

8,2

Extr. dreta
42,6

27,0

11,8

		 Nacionalitat espanyola
		 Molt acceptable | Força acceptable | Indiferent |
		 Poc acceptable | Gens acceptable
No
5,1 12,1
18,6
34,4
Sí
26,9

29,4

17,5

10,3

8,3

29,9
16,3

9,9

4.5 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global
de la dimensió axiològica que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura
completa dels indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió axiològica. Totes les escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten les
mitjanes dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió axiològica. A la segona
columna, en un nivell superior, es presenten els indicadors compostos i les seves mitjanes.
Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador resum de
tota la dimensió, format per l’indicador complex axiològic.
L’indicador complex de la dimensió axiològica presenta una mitjana de 3,39 en l’escala d’1 a
5; són més grans els valors dels indicadors compostos de pluralisme (3,65) i respecte (3,66)
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–indicadors més vinculats amb la categoria de coexistència– i més baixos els d’igualtat (2,76)
i solidaritat (2,96) –indicadors més vinculats amb la categoria de convivència.

Indicadors simples

Solidaritat (3,24)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 4.9 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ AXIOLÒGICA

Solidaritat (2,96)

Participació en bancs d’aliments (2,67)
Respecte a la diversitat religiosa (3,63)

Respecte (3,66)

Respecte a persones d’ètnia gitana (3,56)
Respecte a la diversitat d’orientacions sexuals (3,70)
Respecte a persones amb discapacitat (3,85)
Acceptació d’alumnat amb vel islàmic (3,74)

Pluralisme (3,65)

Axiològic (3,39)

Respecte a la diversitat d’orígens (3,61)

Acceptació de l’edificació d’una mesquita (3,45)
Assimilacionisme (3,75)
Actitud cap a la igualtat laboral (2,79)

Igualtat (2,76)

Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers (2,72)

A continuació es mostren gràficament les mitjanes per a cada indicador simple que conformen
l’indicador complex de la dimensió axiològica.
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GRÀFIC 4.17 MITJANES GLOBALS DELS INDICADORS
SIMPLES DEL COMPLEX AXIOLÒGIC
Molt negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt positiu

Solidaritat
Participació bancs d’aliments
Respecte diversitat religiosa
Respecte diversitat d’orígens
Respecte ètnia gitana
Respecte orientació sexual
Respecte discapacitats
Acceptació de vel islàmic
Acceptació edificació de mesquita
Assimilacionisme
Actitud igualtat laboral
Actitud igualtat legal

A les taules següents es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya i per a les nascudes fora. En aquesta dimensió axiològica, les diferències entre tots dos
col·lectius són considerables en tots els indicadors compostos, ja que són més grans els valors
obtinguts entre la població forana, tret del cas de l’indicador compost de solidaritat –l’únic que
no feia referència a relacions interculturals sinó als valors de solidaritat en les relacions socials
a la localitat–. Resulta significativa aquesta diferència, atès que indica una necessitat més gran
de reconeixement i de valors interculturals entre la població immigrada que entre l’espanyola.
Entre la població autòctona, resulta significatiu que els indicadors compostos més vinculats
a la categoria de convivència presenten valors significativament més baixos, especialment el
d’igualtat (2,54) però també el de solidaritat (3,03), mentre que els indicadors més associats a
la categoria de coexistència presenten valors mitjans més elevats –pluralisme (3,54), respecte
(3,69)–. Entre la població forana, aquestes diferències són més petites.
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Indicadors simples

Solidaritat (3,29)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 4.10 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
AXIOLÒGICA PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Solidaritat (3,03)

Participació en bancs d’aliments (2,76)
Respecte a la diversitat religiosa (3,64)

Respecte (3,69)

Respecte a persones d’ètnia gitana (3,59)
Respecte a la diversitat d’orientacions sexuals (3,73)
Respecte a persones amb discapacitat (3,88)
Acceptació d’alumnat amb vel islàmic (3,61)

Pluralisme (3,54)

Acceptació de l’edificació d’una mesquita (3,30)
Assimilacionisme (3,70)
Actitud cap a la igualtat laboral (2,51)
Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers (2,56)

Igualtat (2,54)

Axiològic (3,34)

Respecte a la diversitat d’orígens (3,62)
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Indicadors simples

Solidaritat (3,12)
Participació en bancs d’aliments (2,36)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 4.11 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
AXIOLÒGICA PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Solidaritat (2,74)

Respecte a la diversitat religiosa (3,58)

Respecte a persones d’ètnia gitana (3,47)

Respecte (3,59)

Respecte a la diversitat d’orientacions sexuals (3,62)
Respecte a persones amb discapacitat (3,77)
Acceptació d’alumnat amb vel islàmic (4,17)
Acceptació de l’edificació d’una mesquita (3,96)

Axiològic (3,54)

Respecte a la diversitat d’orígens (3,56)

Pluralisme (4,00)

Assimilacionisme (3,90)
Actitud cap a la igualtat laboral (3,71)
Actitud cap a la igualtat legal dels estrangers (3,27)

Igualtat (3,49)

4.6 IDEES CLAU
–– Una minoria dels residents (11%) creu que els immigrants «han d’oblidar els seus costums,
aprendre l’idioma i acceptar els costums d’aquest país». Aquesta proporció de posicions assimilacionistes és semblant a la registrada per a la mitjana de la població espanyola (8%). Així
mateix, és similar a la de postures hostils registrades en altres preguntes, com les actituds
davant la diversitat religiosa o la presència d’immigrants al territori. Les persones més grans
i els que s’ubiquen més a la dreta ideològicament són els que presenten una proporció més
gran d’individus amb una posició assimilacionista.
–– Prop de la meitat dels residents consideren poc o gens acceptable que es protesti per l’edificació d’una mesquita, proporció que arriba al 64% en cas que s’expulsi una alumna d’una
escola per portar el hijab o vel islàmic. Entre la població immigrada les posicions pluralistes
davant la presència pública de la diversitat religiosa són més freqüents.
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–– D’altra banda, prop de la meitat dels enquestats (51%) veuen molt acceptable o acceptable
que s’expulsi del país un immigrant instal·lat legalment si comet qualsevol delicte, mentre
que el 18% s’hi expressa de manera ambivalent i un de cada tres (31%) s’hi mostra contrari.
Les persones de més edat i els que s’ubiquen més a la dreta ideològicament presenten una
proporció més gran de respostes contràries a la igualtat de drets legals.
–– Pel que fa a aquesta qüestió de la igualtat laboral, s’observen proporcions semblants al cas
anterior: prop de la meitat (47%) considera acceptable o molt acceptable que es prefereixi
contractar un espanyol abans que un immigrant, mentre que el 18% s’expressa de manera
ambivalent i un de cada tres (35%) considera que no és acceptable que la nacionalitat sigui el
criteri que s’apliqui per decidir un contracte laboral. En aquesta qüestió les diferències entre
la població autòctona i la forana són més grans. Mentre que en els primers el 56% considera
acceptable la discriminació laboral per motius de nacionalitat –amb unes proporcions molt
semblants a la variable anterior–, entre la població immigrada es mostra més freqüentment
el desacord i aquest valor amb prou feines arriba al 17%. Aquesta diferència més gran d’opinions entre població autòctona i forana es constata en els valors mitjans de l’escala d’aquesta
variable (2,51 i 3,71, respectivament).
–– En aquesta dimensió axiològica, les diferències entre tots dos col·lectius són considerables
en tots els indicadors compostos; són més grans els valors obtinguts entre la població forana
tret del cas de l’indicador compost de solidaritat –l’únic que no feia referència a relacions
interculturals sinó als valors de solidaritat en les relacions socials a la localitat.
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La construcció de la convivència local i intercultural, el seu manteniment i restauració, la seva
consolidació i desenvolupament, requereixen que s’hi involucrin els tres protagonistes de la comunitat que defineix el Projecte ICI: els responsables polítics i institucionals, els recursos professionals i tècnics i la ciutadania. La dimensió participativa de la convivència inclou, entre altres
aspectes, l’existència d’espais de relació, la densitat del teixit social i la participació en associacions.
L’enquesta planteja diverses preguntes orientades a conèixer alguns aspectes d’aquesta dimensió participativa. Començarem analitzant les actituds que hi ha a la localitat pel que fa al
dret o no dels estrangers a votar en les eleccions municipals. Continuarem amb una anàlisi del
que fa referència a mobilització social. Finalment, abordarem el que concerneix a pertinença i
participació en associacions.

5.1 ACTITUD DAVANT
LA IGUALTAT DE
DRETS POLÍTICS
Les opinions de la població autòctona sobre el dret de vot en les eleccions locals dels estrangers
extracomunitaris suposen un indicador molt significatiu sobre la seva actitud cap a la immigració en general i, concretament, cap a l’avenç o no dels nivells d’igualtat entre tots dos grups. De
fet, estudis previs mostren que la qüestió del dret a vot de les persones immigrades és, tradicionalment, el dret que desperta més recel entre les poblacions autòctones (Gimeno, 2001, 57).
D’altra banda, la posició dels estrangers extracomunitaris enfront d’aquesta qüestió desprèn informació sobre com viuen la seva presència a Espanya i en una localitat determinada,
en quin moment se situa el seu projecte migratori i com entenen els drets polítics de participació. La qüestió del dret a vot en eleccions municipals no tan sols té a veure amb els drets
–en aquest cas, els drets polítics–, sinó també amb els altres tres aspectes «ciutadanistes» del
marc conceptual que hem plantejat: a) el que concerneix la igualtat de deures, obligacions i
responsabilitats de tothom, b) allò relatiu al sentiment de pertinença local i c) el que fa referència a les institucions públiques i el poder local, l’alcaldia de tothom, la seva visió o no com
a institucions de tothom, etc.
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ACTITUD ENFRONT DEL DRET A VOT D’ESTRANGERS
EN ELECCIONS LOCALS

En els resultats s’observen diferències notables entre autòctons i estrangers, com també
entre els territoris d’alta diversitat i la mitjana de la població a Espanya. Mentre que entre
la població nascuda a Espanya hi està d’acord el 61% als territoris d’alta diversitat, la mitjana
entre la població espanyola el 2012 era del 70%. Aquesta propensió més baixa als territoris d’alta diversitat a reconèixer drets polítics als estrangers replica observacions fetes anteriorment
en altres territoris d’alta diversitat analitzats. Estudis qualitatius previs en territoris amb alta
diversitat cultural han constatat l’existència d’una «pressió social cap a l’acceptació del dret a
vot de l’immigrant» (Gimeno, 2001, 58) i, per tant, la interpretació d’aquestes dades de suport
als drets polítics de la població immigrada han de considerar el possible biaix de desitjabilitat
social en aquesta pregunta en una proporció més gran que en preguntes precedents. Aquesta
pressió social pot ajudar a explicar, igualment, l’elevat nombre de persones que han optat per
no respondre aquesta pregunta (10%).
D’altra banda, les respostes entre la població forana són, com era esperable, significativament més favorables davant d’aquesta qüestió: fins al 88% de les persones immigrades són favorables al fet que «els immigrants residents de països extracomunitaris puguin votar». Aquesta
proporció arriba al 90% entre les persones d’origen magrebí, que s’hi mostren «molt» o «força
d’acord». D’altra banda, els que ho defensen amb més rotunditat són les persones procedents
de països de l’OCDE, entre els quals la resposta més elevada en l’escala d’acord («molt d’acord»)
ha estat seleccionada pel 41%, de manera que és la proporció més gran d’aquesta categoria de
resposta entre tots els col·lectius.
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TAULA 5.1 ACTITUD ENFRONT DEL DRET A VOT
D’ESTRANGERS EN ELECCIONS LOCALS
P.39. Com ja deu saber, a les passades eleccions municipals van poder votar
immigrants residents de països extracomunitaris, és a dir, de països que no formen
part de la Comunitat Europea, amb els quals hi ha un conveni. Fins a quin punt està
d’acord o en desacord amb el fet que aquests immigrants puguin votar?
Total

Població autòctona

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

6,9%
14,4%
10,9%
46,7%
21%

8,4%
17,7%
12,1%
44,3%
17,5%

Mitjana*
Desviació
Base

3,60
1,17
10.839

3,45
1,21
7.821

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural..

GRÀFIC 5.1 ACTITUD ENFRONT DEL DRET A VOT
D’ESTRANGERS EN ELECCIONS LOCALS
P.39. Com ja deu saber, a les passades eleccions municipals van poder votar
immigrants residents de països extracomunitaris, és a dir, de països que no formen
part de la Comunitat Europea, amb els quals hi ha un conveni. Fins a quin punt està
d’acord o en desacord amb el fet que aquests immigrants puguin votar?
6,9%
21,0%

14,4%

10,9%

Gens
Poc
Regular
Força
Molt

46,7%

La segmentació dels resultats per diferents variables sociodemogràfiques per al col·lectiu de
persones nascudes a Espanya permet observar que l’edat, el nivell educatiu i la ideologia política estan vinculats amb la posició respecte dels drets polítics de les persones immigrades,
tal com mostra el gràfic següent.
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GRÀFIC 5.2 ACTITUD ENFRONT DEL DRET A VOT
D’ESTRANGERS EN ELECCIONS LOCALS
P.39. Com ja deu saber, a les passades eleccions municipals van poder votar immigrants
residents de països extracomunitaris, és a dir, de països que no formen part de la
Comunitat Europea, amb els quals hi ha un conveni. Fins a quin punt està d’acord o en
desacord amb el fet que aquests immigrants puguin votar?
		 Segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
5,9 13,9
14,9
Primària
13,8
6,8
14,9

43,6

21,8

47,4

17,1

Secundària
6,7

14,0

10,7

47,3

21,4

Terciària
4,3 10,0

7,6

50,6

27,5

		 Nacionalitat espanyola 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
1,8 3,3 6,8
55,0
33,0
Sí
12,2
8,0
17,3
45,1
17,4

		 Segons la franja d’edat		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt		
Entre 18 i 34
5,2 10,8
10,8
49,7
23,5
Entre 35 i 55
9,0
5,9
13,4
48,1
23,6
+ de 55
8,0

16,4

13,1

45,4

17,1
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		 Segons la posició política 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt		
Extr. esquerra
6,4 12,0
7,1
50,7
23,9
Esquerra
8,8
5,1
11,8
49,9
24,4
Centre
5,8

12,6

12,4

47,7

21,5

Dreta
10,4

24,8

9,5

40,7

14,6

Extr. dreta
21,0

20,0

10,8

36,9

11,3

5.2 MOBILITZACIÓ
SOCIAL
La participació política és un aspecte essencial de tots els sistemes democràtics i el mecanisme
d’interacció principal dels ciutadans amb les autoritats. El mecanisme preeminent de participació política –almenys en les democràcies representatives– és el vot. Encara que el sufragi
universal i el sistema de partits s’han institucionalitzat com els signes d’identitat més evidents
de les democràcies modernes, l’abstencionisme electoral és un fenomen comú en la major part
dels països occidentals, amb xifres que oscil·len entre el 20% i el 60% dels censos electorals. A
més, diversos estudis han posat de manifest profunds processos d’insatisfacció política amb
els mecanismes formals de la participació, com també una certa actitud negativa cap als partits polítics o Parteienverdrossenheit.17 D’altra banda, a més de tenir uns valors d’insatisfacció
política elevats (Lobera i Ferrándiz, 2013), els espanyols es troben entre els europeus que es
manifesten més al carrer des de fa més de deu anys, com s’observa en els resultats de l’Enquesta
Social Europea. En alguns casos, la desafecció o la insatisfacció amb els mecanismes formals de
participació es manifesta en la cerca de maneres alternatives de participació.

17 Sobre l’actitud negativa enfront dels partits en diferents països, vegeu LINZ, J. J. (2002). «Parties in Contemporary Democracies: Problems and Paradoxes», a: GUNTHER, R., MONTERO, J. R. i LINZ, J. J. (ed.). Political Parties. Old Concepts and
New Challenges, Oxford: Oxford University Press. Vegeu també, sobre l’antipartidisme als països del sud d’Europa: TORCAL,
M., MONTERO, J. R. i GUNTHER, R. (2003). «Ciudadanos y partidos en el sur de Europa: los sentimientos antipartidistas», a:
Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 101, p. 9-48.
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Per tot això, qualsevol anàlisi de la dimensió participativa que no prevegi uns altres mecanismes
de participació política més enllà del vot es veuria incompleta. En aquest apartat sobre la participació política informal, analitzem la participació en manifestacions i en recollides de signatures
durant l’últim any, com també la participació en moviments socials i plataformes ciutadanes.
PARTICIPACIÓ EN MANIFESTACIONS

Els espanyols se situen al capdavant en participació en manifestacions segons les diferents edicions de l’Enquesta Social Europea (ESS, en les sigles en anglès). Entre els anys 2002 i 2008, el
percentatge mitjà d’espanyols que han participat en una manifestació arriba al 21,3%, significativament per sobre de la mitjana de la resta dels països europeus (Jiménez Sánchez, 2011,
17). Tenint aquest valor de referència, observem que als territoris d’alta diversitat hi ha una
mobilització inferior (14%) a la de la mitjana de la població espanyola, tot i que encara supera
la mitjana europea. Aquesta participació és clarament més elevada entre la població autòctona
(16%) que entre la forana (7%), dada que indica una involucració més baixa i una fase poc madura de desenvolupament de drets polítics per part de la població immigrada en aquests territoris.
TAULA 5.2 PARTICIPACIÓ EN MANIFESTACIONS
P.21.2.1. Durant els últims 12 mesos ha participat en alguna manifestació?
No
Sí

86,4%
13,6%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,14
0,34
11.928

RECOLLIDA DE SIGNATURES

D’altra banda, el 22% dels enquestats als barris, els districtes i els municipis enquestats han
participat en una campanya de recollida de signatures l’últim any, xifra similar a la registrada
per l’Enquesta Social Europea entre la població espanyola mitjana. En aquesta variable, com en
l’anterior, s’observen valors significativament més baixos entre la població immigrada (11%)
que entre l’autòctona (26%).
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TAULA 5.3 RECOLLIDA DE SIGNATURES
P.21.2.2. Durant els últims 12 mesos ha signat alguna petició en una campanya de
recollida de signatures?
No
Sí

77,7%
22,3%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,22
0,42
11.946

PARTICIPACIÓ EN PLATAFORMES CIUTADANES O EN MOVIMENTS SOCIALS
La participació en plataformes ciutadanes o en moviments socials se situa als territoris
d’estudi en l’11%: 12% en el cas de la població autòctona i 5% entre les persones immigrades.

TAULA 5.4 PARTICIPACIÓ EN ACCIONS CIUTADANES
P.21.2.3. Durant els últims 12 mesos ha col·laborat amb alguna plataforma d’acció
ciutadana o moviment social?
No
Sí

89,5%
10,5%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,105
0,306
11.883

PERTINENÇA A MOVIMENTS SOCIALS

D’altra banda, la participació en plataformes d’acció ciutadanes o en moviments socials,
registrada a la variable anterior, és superior a la identificació o la pertinença a moviments
socials. Els valors de pertinença a moviments socials són baixos tant entre la població autòcto-

na com entre la immigrada. Malgrat això, tot i aquestes magnituds reduïdes, s’observen valors
una mica més elevats entre els primers (3%) que entre la població immigrada (1%), en el mateix
sentit del que s’observa a les variables anteriors.
La comparació entre els valors d’aquesta variable i l’anterior apunta que la major part de les
persones que participen en una acció o que col·laboren de manera puntual no s’identifiquen
com a pertanyents a un moviment social. Com s’ha indicat en diversos estudis, els moviments

socials i les plataformes ciutadanes, especialment a partir de la introducció de les tecnologies
digitals, han aprofundit la pràctica de xarxa distribuïda, no exigeixen una militància activa ni
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constant, d’una banda, ni unisectorial, de l’altra, fet que permet activismes múltiples, simultanis, fluctuants o esporàdics (Sampedro i Lobera, 2014, 79). Es constata, doncs, que entre les
persones que se senten vinculades amb els moviments socials, la vivència majoritària d’aquesta
identificació està centrada en la participació en activitats concretes o puntuals d’aquests
moviments socials, però no en la pertinença o la vinculació estable.
TAULA 5.5 PERTINENÇA A MOVIMENTS SOCIALS
P.21.4. Actualment és soci d’algun moviment social o hi participa?
No
Sí

97,4%
2,6%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,026
0,160
11.918

A continuació es presenten els gràfics relatius a l’indicador compost de mobilització social, on
es pot visualitzar la distribució dels percentatges per a cada un dels indicadors simples.
GRÀFIC 5.3 MOBILITZACIÓ SOCIAL
P.21.2. Durant els últims 12 mesos ha fet alguna de les activitats següents? Actualment
és soci d’algun moviment social o hi participa?

22,3%

13,6%
Recollida
signatures

Manifestació
86,4%
77,7%

10,5%

97,4%

Pertinença m.
socials

2,6%

Participació
plataforma
89,5%

No
Sí
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Per segmentar els resultats per variables sociodemogràfiques ens basem en les variables que
presenten prou percentatge mostral per ser descompostes, en aquest cas la participació en manifestacions i la recollida de signatures. Les relacions respecte dels indicadors simples es mouen
en el mateix sentit que per al de participació en manifestacions i, en cas de ser diferent, es mostra gràficament. Sobresurten tres variables per la seva relació amb la participació en manifestacions: el nivell d’estudis, l’edat i la ideologia política. Com es mostra al gràfic següent, s’observen
uns percentatges més elevats de participació en manifestacions com més nivell educatiu, com
també com menys edat més gran i entre posicions a l’esquerra de l’eix ideològic.

GRÀFIC 5.4 MOBILITZACIÓ SOCIAL
P.21.2. Durant els últims 12 mesos ha fet alguna de les activitats següents? Actualment és
soci d’algun moviment social o hi participa?
		 Segons el nivell educatiu
Sense estudis

No | Sí
95,5

4,5

95,1

4,9

Primària
Secundària
87,7

12,3

Terciària
73,1

26,9

		 Nacionalitat espanyola
No

No | Sí
93,5

6,5

Sí
83,9

		 Segons la franja d’edat
Entre 18 i 34

16,1

No | Sí
84,3

15,7

Entre 35 i 55
85,8

14,2

+ de 55
90,5

9,5
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		 Segons la posició política
Extr. esquerra
64,0
Esquerra
79,5

No | Sí
36,0
20,5

Centre
92,4

7,6

91,4

8,6

93,6

6,4

Dreta
Extr. dreta

		 Recollida de signatures i franja d’edat
Entre 18 i 34
78,1
Entre 35 i 55
75,3

No | Sí
21,9
24,7

+ de 55
83,0

17,0

5.3 ASSOCIACIONISME
Per últim, ens endinsem en l’anàlisi de l’associacionisme a les localitats com un indicador de
la participació general en la vida social, cultural i política. Per fer-ho, mesurem la pertinença a
associacions de veïns, clubs esportius, partits polítics, sindicats, associacions religioses, associacions d’immigrants, associacions del poble gitano i associacions de mares i pares d’alumnes,
ONG i associacions culturals, com també la participació en programes comunitaris.
A les localitats d’alta diversitat estudiades s’observa un nivell d’associacionisme general
inferior a la mitjana de la població registrats en l’enquesta 2012 i en l’enquesta sobre partici-

pació del CIS (2.632, 2006). Així, en aquest últim estudi els percentatges mitjans de la població
espanyola són: associació a sindicats (7,7), partits polítics (3,1), associacions de veïns (6,3),
associacions religioses (5,7), AMPA (8,4) i associacions esportives (13,7), tots per sobre dels
registrats a la taula següent. D’altra banda, el 14% assegura haver participat en algun projecte
de caràcter social i/o comunitari, per atendre un col·lectiu o una necessitat concreta. Aquest
percentatge és més elevat que qualsevol categoria de pertinença a alguna associació, indepen-
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dentment del tipus que sigui. Aquesta observació és consistent amb la hipòtesi anterior, segons
la qual, actualment, la identificació està més centrada en la participació en activitats concretes o
puntuals que en la pertinença o la vinculació estable a organitzacions o associacions.
TAULA 5.6 ASSOCIACIONISME
P.21. És soci o participa actualment en…?

Programes
comunitaris

Club
esportiu

ONG o
associació
cultural

Partit polític

Associació
de veïns

No
Sí

85,7%
14,3%

91,3%
8,7%

90,6%
9,4%

98,5%
1,5%

95,6%
4,4%

Mitjana*
Desviació
Base

0,143
0,350
12.041

0,087
0,282
11.919

0,094
0,291
11.932

0,015
0,120
11.910

0,044
0,205
11.845

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

TAULA 5.7 ASSOCIACIONISME
P.21. És soci o participa actualment en…?
Associació
religiosa

Sindicat

Associació
d’immigrants

Associació del
poble gitano

AMPA

No
Sí

94,4%
5,6%

97,2%
2,8%

98,6%
1,4%

99,5%
0,5%

96,1%
3,9%

Mitjana*
Desviació
Base

0,056
0,229
11.917

0,028
0,166
11.898

0,014
0,116
11.884

0,004
0,067
11.887

0,039
0,193
11.840

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

Els baixos índexs de participació s’observen tant entre els autòctons com entre els estrangers, si bé entre els primers la participació és lleugerament superior en tots els tipus d’entitat
analitzats, tret de les associacions d’immigrants i les associacions religioses. Així i tot, la presència d’estrangers en associacions d’immigrants és molt reduïda: amb prou feines el 4%
indica estar vinculat a alguna.
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5.4 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global de
participació que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa dels
indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió de participació. En el cas del primer indicador es mostra el valor mitjà en l’escala d’1 a 5 tant per al simple com per al compost.
Per als indicadors simples dels altres dos indicadors compostos, es mostren els percentatges
dels enquestats que responen sí a la participació o a la pertinença en els diferents conceptes.
En el cas d’aquests mateixos indicadors compostos, Mobilització social i Associacionisme, el
valor mitjà que apareix reflectit està calculat en l’escala d’1 a 5, en què 1 indica nul·la participació o associacionisme i 5 indica màxima implicació. Finalment, a l’última columna es presenta
l’indicador resum de tota la dimensió, calculat a partir dels indicadors compostos. Com es pot
observar a la taula, l’indicador complex de la dimensió de participació (2,13) i els seus components reflecteixen uns nivells de participació relativament baixos, en especial pel que fa a
associacionisme (1,51) i a mobilització social (1,49).
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Indicadors simples

Actitud davant del dret de vot d’estrangers en
eleccions locals (3,60)
Participació en manifestacions (13,63%)
Recollida de signatures (22,28%)

Indicadors compostos

Indicador
complex

TAULA 5.8 RESUM D’INDICADORS 		
DE LA DIMENSIÓ DE PARTICIPACIÓ

Actitud davant
la igualtat de drets
polítics (3,60)
Mobilització
social (1,49)

Participació en plataforma ciutadana (10,49%)
Programes comunitaris (14,26%)
Pertinença a club esportiu (8,69%)
Pertinença a ONG o associació cultural (9,37%)
Pertinença a partit polític (1,46%)

Associacionisme (1,51)

Participació (2,13)

Pertinença a moviments socials (2,62%)

Pertinença a associació de veïns (4,39%)
Pertinença a associació religiosa (5,57%)
Pertinença a sindicat (2,85%)
Pertinença a associació d’immigrants (1,36%)
Pertinença a associació del poble gitano (0,45%)
Pertinença a AMPA (3,89%)

A les taules següents es presenten els resums d’indicadors per a les persones autòctones i per a
les immigrades. Tal com es pot observar, hi ha unes diferències considerables entre tots dos
col·lectius en tots els indicadors compostos, malgrat que el valor de l’indicador complex sigui
semblant a causa de la compensació de les seves mitjanes. Així, en l’indicador compost de l’actitud davant de la igualtat de drets polítics, la mitjana de la població forana és 4,14 en l’escala d’1 a 5, enfront d’una mitjana de 3,45 entre els nascuts a Espanya, cosa que reflecteix una

actitud més favorable cap a la igualtat de drets polítics entre els primers que entre els segons.
En l’indicador compost de mobilització social també es reflecteixen nivells de mobilització
més elevats entre les persones nascudes a Espanya (1,56) que entre la població immigrada
(1,24), com també en els quatre indicadors simples que el conformen. Per a l’indicador compost

d’associacionisme passa el mateix que en el cas de mobilització social. Els nascuts a Espanya
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presenten un valor mitjà més alt (1,56) que els estrangers (1,36). Els indicadors simples que
conformen el compost presenten mitjanes també més altes per als nascuts a Espanya que per
als estrangers, tret de dos indicadors concrets –pertinença a associacions religioses i d’immigrants–, en què els estrangers mostren valors mitjans més alts.

Indicadors simples

Indicadors
compostos

Actitud davant del dret de vot d’estrangers en
eleccions locals (3,45)

Actitud davant la igualtat
de drets polítics
(3,45)

Participació en manifestacions (15,61%)

Mobilització social (1,56)

Indicador
complex

TAULA 5.9 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
DE PARTICIPACIÓ PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Recollida de signatures (25,68%)

Participació en plataforma ciutadana (12,17%)
Programes comunitaris (16,30%)
Pertinença a club esportiu (9,34%)
Pertinença a ONG o associació cultural (10,51%)
Pertinença a partit polític (1,77%)
Pertinença a associació de veïns (5,22%)
Pertinença a associació religiosa (5,40%)
Pertinença a sindicat (3,43%)
Pertinença a associació d’immigrants (0,30%)
Pertinença a associació del poble gitano (0,54%)
Pertinença a AMPA (4,20%)

Associacionisme (1,56)

Participació (2,13)

Pertinença a moviments socials (2,99%)
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Indicadors simples

Actitud davant del dret de vot d’estrangers en
eleccions locals (4,14)
Participació en manifestacions (7,02%)

Indicadors compostos

Indicador
complex

TAULA 5.10 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
DE PARTICIPACIÓ PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Actitud davant la igualtat
de drets polítics (4,14)
Mobilització social (1,24)

Recollida de signatures (10,92%)

Participació en plataforma ciutadana (4,90%)
Programes comunitaris (7,48%)

Associacionisme (1,36)

Pertinença a club esportiu (6,52%)
Pertinença a ONG o associació cultural (5,60%)
Pertinença a partit polític (0,42%)

Participació (2,12)

Pertinença a moviments socials (1,41%)

Pertinença a associació de veïns (1,61%)
Pertinença a associació religiosa (6,12%)
Pertinença a sindicat (0,94%)
Pertinença a associació d’immigrants (4,86%)
Pertinença a associació del poble gitano (0,15%)
Pertinença a AMPA (2,84%)

5.5 IDEES CLAU
–– Els resultats mostren uns territoris amb una participació i un associacionisme relativament
baixos, tant entre espanyols com entre estrangers, que ofereixen uns valors mitjans per sota
de la població general a Espanya.
–– La presència d’estrangers en associacions d’immigrants és molt reduïda: amb prou feines el
4% indica estar vinculat a alguna.
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–– El 14% ha participat en alguna manifestació l’últim any, un nivell inferior al de la mitjana
de la població espanyola.
–– El dret dels estrangers a votar en les eleccions municipals el defensa el 61% de la població
autòctona i el 88% de les persones immigrades.
–– L’indicador compost de mobilització social reflecteix nivells de mobilització més elevats entre
les persones nascudes a Espanya (1,56) que entre la població immigrada (1,24), com també
l’indicador compost d’associacionisme (1,56 i 1,36, respectivament).
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Els espais de trobada entre persones de diferents grups lingüístics, com el coneixement d’altres
llengües fora de la materna o l’accés diferenciat a mitjans de comunicació, desenvolupen un
paper fonamental en els processos de convivència intercultural. L’idioma, com la religió, té la
capacitat d’activar un fort vincle social, distingeix uns grups ètnics d’altres i estableix unions
entre els que el comparteixen. Les seves conseqüències complexes sobre la identitat, la comunicació, la integració social i l’educació en territoris amb alta diversitat cultural encara han estat
poc estudiats, tot i tenir una gran importància en el desenvolupament de la convivència.
La comunicació als territoris s’articula a diferents nivells, verbal i no verbal, entre els veïns.
Signes, rumors, malentesos, anuncis i converses al carrer, bàndols i notificacions municipals,
canals locals de televisió, juntament amb la no-relació –que és un tipus de comunicació–, constitueixen un sistema de comunicació local. La complexitat del sistema comunicacional augmenta
sensiblement quan hi ha diferents codis culturals de comunicació. La diversitat del sistema de
comunicació local no és tan sols idiomàtica, sinó també, de manera més àmplia, comunicacional: espais, canals, ritmes, hàbits, temps i formes de comunicació tenen significacions diferents
per a persones procedents de contextos culturals diversos.
D’altra banda, els mitjans de comunicació condicionen els processos de convivència intercultural a escala local, no són simples missatges o emissors de missatges sinó que es tracta de
vehicles de producció social de sentit, agents centrals de l’espai públic que ocupen un camp
en el qual es dirimeixen els conflictes i hi guanyen visibilitat actors, temàtiques, agendes i
propostes. Els mitjans tenen, així doncs, un paper protagonista en l’esfera pública (Habermas, 1989) i, conseqüentment, en la construcció/reproducció de la societat moderna i la seva
convivència intercultural.
En aquest apartat analitzem l’ús dels diferents idiomes, tant en l’esfera privada com en la
pública. D’altra banda, també s’estudia l’ús dels mitjans de comunicació, tant dels generalistes
com dels que s’adrecen a col·lectius específics.

6.1 PLURILINGÜISME
La diversitat lingüística és l’aspecte més visible d’una profunda diversitat de subsistemes de
comunicació al nostre país. Prové tant dels fluxos més recents d’immigració com d’una diversitat cultural i lingüística que ja estava present durant segles i que es reflecteix en llengües
cooficials –castellà, català, gallec i èuscar–, el caló o romaní i els diferents dialectes (Siguán,
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1992; Salvador, 1987).18 Amb aquesta diversificació més gran als territoris ha canviat el paisatge comunicacional de la vida pública, per a milers de persones s’han desenvolupat espais
comunicacionals diferenciats a casa, a l’escola, a la feina i als mitjans de comunicació, especialment als territoris d’alta diversitat. Per abordar aquesta qüestió analitzem el coneixement
i l’ús de diferents idiomes.
IDIOMA MATERN I CONEIXEMENT D’ALTRES IDIOMES

Després del castellà i el català, destaca l’àrab com a idioma matern del 7% dels residents a les
localitats d’alta diversitat analitzades. A la taula següent es pot observar la proporció dels diferents idiomes materns. Entre els estrangers, el 40% té l’espanyol com a idioma matern, el
26% l’àrab, el 5% el romanès i el 3% el berber o amazic.

TAULA 6.1 IDIOMA MATERN
P.55. Quin és el seu idioma matern?
Espanyol/castellà
Català/valencià
Àrab
Portuguès
Anglès
Francès
Romanès
Èuscar
No contesta
Berber/amazic
Gallec
Caló/romaní
Búlgar
Xinès
Altres

76%
7,5%
6,8%
1,0%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
4,2%

Base

12.082

El plurilingüisme és un fenomen freqüent a les localitats d’estudi, ja que la meitat dels seus
habitants (50%) parla, almenys, un segon idioma. S’observen diferències significatives entre

la població espanyola i l’estrangera. Així, dos de cada tres persones immigrades (69%) par18 Sobre la diversitat lingüística a Espanya es pot veure: SIGUÁN, M. (1992). España plurilingüe, Madrid: Alianza, i TURELL,
M. T. (ed.) (2001). Multilingualism in Spain: Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of linguistic minority groups. Londres:
Cromwell Press.
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len almenys un segon idioma, vint-i-quatre punts percentuals més que entre els espanyols.

D’altra banda, hi ha unes diferències clares per edats: el maneig d’almenys un segon idioma és
molt més freqüent entre els menors de 35 anys (63%) que entre els de més de 55 anys (35%).
TAULA 6.2 PARLA UN ALTRE IDIOMA, SEGONS L’ORIGEN

No parla un altre idioma
Parla un altre idioma

Immigrats

Autòctons

Mitjana

31,4%
68,6%

55,2%
44,8%

49,7%
50,3%

Base 12.082. khi2 = 485,34 P = 0,0000

Entre residents als territoris d’estudi, l’anglès és el segon idioma més freqüent –prop de la
meitat dels que diuen tenir un segon idioma parlen anglès–. Aquest idioma és una mica més
parlat entre els immigrants (25%) que entre la població autòctona (19%). El francès, d’altra
banda, continua tenint una presència relativament alta entre els immigrants (19%), però és
menys freqüent entre els autòctons (7%). D’altra banda, entre el col·lectiu de persones d’origen
estranger, el castellà és el segon idioma més freqüent: el parlen prop de vuit de cada deu dels
que diuen tenir un segon idioma.
Els resultats reflecteixen, per un costat, l’existència de diversitat lingüística pròpia al país i,
per un altre, el procés d’integració que desenvolupen els immigrants i que, en bona mesura,
els porta a incorporar el castellà entre els seus idiomes d’ús, si no el tenien anteriorment com
a idioma matern. Aquest tret del bilingüisme o plurilingüisme en persones d’origen estranger
posa de manifest l’alt capital lingüístic de molts immigrants i l’aportació a l’enriquiment del
patrimoni lingüístic que està suposant el seu assentament. Aquest maneig d’altres idiomes té
un alt potencial econòmic –en un context de globalització creixent– i cultural que no sempre
coneixen o tenen en compte les institucions públiques i la població autòctona. En altres països,
com als nòrdics, els centres escolars afavoreixen que les segones generacions consolidin el coneixement formal de les seves capacitats lingüístiques d’origen familiar. Això té grans avantatges, també en l’àmbit laboral i econòmic, ja que desemboca en un perfil poblacional amb unes
capacitats idiomàtiques més diverses i especialitzades, més ben adaptat a un mercat globalitzat
i que obres noves oportunitats econòmiques i de comerç per al conjunt de la societat.
CONEIXEMENT DELS IDIOMES COOFICIALS

El castellà el parla l’àmplia majoria dels estrangers. Els col·lectius d’estrangers entre els quals el
desconeixement del castellà és més gran són el subsaharià (14%) i els que procedeixen d’un país
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de l’OCDE (10%). Al contrari, entre els llatinoamericans, per raons òbvies, el desconeixement
del castellà és pràcticament inexistent.
TAULA 6.3 PARLA ESPANYOL PER PAÍS D’ORIGEN
OCDE

Est

Àrabs

Subsahariana Àsia

Amèrica Llatina

No parla espanyol 10,4%

6,8%

7,4%

14,1%

9,9%

2,1%

Parla espanyol

93,2%

92,6%

85,9%

90,1%

97,9%

89,6%

Base 12.023. khi2 = 489,17 P = 0,0000

A les localitats en què el català és idioma cooficial el 57% el parla, el 67% dels espanyols i el
29% dels estrangers. Segons la regió de procedència hi ha algunes diferències: entre persones
que procedeixen d’un país de l’OCDE aquest percentatge se situa al voltant del 40%, arriba
al 30% entre els llatinoamericans i els àrabs, mentre que disminueix fins al 19% entre les
persones d’origen asiàtic.

No parla català/
valencià

33,2% 60,5% 73,8% 70,1%

Parla català/
valencià

66,8% 39,5% 26,2% 29,9% 26,0% 19,5%

Total

Amèrica
Llatina

Àsia

Subsahariana

Àrabs

Est

OCDE

Espanya

TAULA 6.4 PARLA CATALÀ/VALENCIÀ A LES LOCALITATS
ON ÉS COOFICIAL, SEGONS L’ORIGEN

74,0% 80,5% 69,3% 43,3%
30,7% 56,7%

Base 4.672. khi2 = 489,17 P = 0,0000

Als territoris d’alta diversitat estudiats en els quals l’èuscar és idioma cooficial (a Bilbao, barris
d’Ametzolae Iralabarri i de San Francisco i Zabala), el 26% parla aquest idioma, el 33% dels
espanyols i el 3% dels estrangers.
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TAULA 6.5 PARLA ÈUSCAR A LES LOCALITATS ON
ÉS COOFICIAL, SEGONS LA NACIONALITAT
No espanyol

Espanyol

Mitjana

No parla èuscar

96,7%

67,2%

74,0%

Parla èuscar

3,3%

32,8%

26,0%

Base 785. khi2 = 63,36 P = 0,0000

IDIOMA O IDIOMES QUE ES PARLEN A CASA, ENTRE LA FAMÍLIA

La diversitat lingüística s’expressa tant en l’àmbit privat –amb la família i els amics– com en
l’àmbit públic –a la feina, als comerços, al carrer, en els tràmits administratius, etc.–. L’enquesta
pretén veure com aquest coneixement idiomàtic es transforma en realitat lingüística als espais
públic i privat. Hi ha una realitat lingüística diferenciada entre tots dos espais?
Els resultats mostren que, als territoris d’estudi, prop de set de cada deu persones (85%)
parlen castellà a casa, seguit de lluny del català o el valencià (10%) i l’àrab (7%). L’ordre dels
idiomes principals que es parlen al barri, com veurem a l’apartat següent, és semblant al de
l’idioma parlat a casa, tot i que amb una preeminència més gran del castellà (95%).
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TABLA 6.6 IDIOMA O IDIOMES QUE ES PARLEN
A CASA, ENTRE LA FAMÍLIA
P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a casa, entre la família?
Espanyol/castellà
Català/valencià
Àrab
Anglès
Romanès
Francès
Èuscar
Berber/amazic
Portuguès
Caló/romaní
Xinès
Gallec
Búlgar
Altres

85%
10%
6,7%
1,2%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
3,5%

Base

12.082

Quan analitzem la prevalença de l’ús de l’idioma matern en l’entorn local, observem que pràcticament tots els enquestats (94%) parlen, efectivament, el seu idioma matern en aquest
entorn. Entre la població immigrada, malgrat això, aquesta proporció disminueix fins al 88%.

TAULA 6.7 PARLA L’IDIOMA MATERN A CASA
P.55. Quin és el seu idioma matern?
P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a casa, entre la família?
No
Sí

5,8%
94,2%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,942
0,23
12.082
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TAULA 6.8 PARLA L’IDIOMA MATERN A CASA, ESTRANGERS
P.55. Quin és el seu idioma matern?
P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a casa, entre la família?
No
Sí

11,6%
88,4%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,884
0,32
3.495

IDIOMA O IDIOMES QUE ES PARLEN AL BARRI

En l’àmbit públic, l’ús del castellà augmenta de pes respecte del que té en l’àmbit familiar.
Aquest fenomen succeeix principalment entre la població d’origen estranger, que incorpora en
l’ús comú públic aquest idioma i redueix, en certa manera, els parlats en l’àmbit privat.
TAULA 6.9 IDIOMA O IDIOMES QUE PARLEN AL BARRI
P.56.1. Quin idioma o idiomes parlen al barri?
Espanyol
Català
Anglès
Èuscar
Francès
Berber
Romanès
Caló/romaní
Portuguès
Gallec
Búlgar
Xinès
Altres

95%
13%
1%
0,9%
0,8%
0,4%
0,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1,5%

Base

12.082

L’idioma matern el parlen al barri el 89% dels enquestats. Si considerem només els estrangers, aquest percentatge es redueix fins al 69%.
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TAULA 6.10 PARLA L’IDIOMA MATERN AL BARRI
P.55. Quin és el seu idioma matern?
P.56.1. Quin idioma o idiomes parla al barri?
No
Sí

11,2%
88,8%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,888
0,32
12.082

TAULA 6.11 PARLA L’IDIOMA MATERN AL BARRI, ESTRANGERS
P.55. Quin és el seu idioma matern?
P.56.1. Quin idioma o idiomes parla al barri?
No
Sí

31,3%
68,7%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

0,687
0,46
3.495

6.2 ÚS DE MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Els mitjans desenvolupen un paper central en la quotidianitat i els processos d’integració
social de la població migrant, aporten recursos socioculturals compartits i poden influir en
l’establiment de les relacions socials, però també en les de caràcter intercultural. El conjunt
d’estudis fets en el camp dels mitjans de comunicació de minories migrants a Espanya al llarg
de l’última dècada presenta dues característiques ressenyables: d’una banda, una proporció
més gran d’aproximacions qualitatives al fenomen i, de l’altra, una escassetat d’investigacions
acadèmiques focalitzades en el consum i la recepció que fan d’aquests mitjans les diferents
comunitats a les quals s’adrecen.
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Un dels aspectes innovadors que plantegem aquí és l’anàlisi comparada del consum dels mitjans
minoritaris per part de la població autòctona i immigrada en territoris d’alta diversitat. A Espanya
hi ha dades i investigacions sobre el consum de mitjans generalistes per part de les minories, com
els que aporten Huertas (2013) i Soriano (2009), però no n’hi ha que abordin, de manera comparada, el consum dels mitjans no generalistes. Nosaltres disposem d’aquesta doble dimensió en els
contextos estudiats –consum de mitjans generalistes i minoritaris segons l’origen cultural–, fet
que ens permet dirigir la discussió i aprofundir en el marc de l’esfera pública multiètnica proposada
per Husband (2000). Perquè sigui possible el caràcter multiètnic de l’esfera pública cal –tot i que
no és suficient–19 un ús transcultural dels mitjans, és a dir, que mitjans dissenyats i elaborats des
d’un context cultural siguin usats per persones procedents d’altres contextos culturals.
Com més gran sigui l’ús transcultural dels mitjans més profund serà el caràcter multiètnic de
l’esfera pública. Per observar en quina mesura es produeix aquest ús transcultural dels mitjans,
analitzem el consum de mitjans escrits, televisius, radiofònics i per internet, tant de la població
autòctona com de la immigrada, agrupats en els mitjans relacionats amb col·lectius d’immigrants o culturals, d’una banda, i els de temàtiques generals, de l’altra. Així mateix, analitzem
les diferents motivacions esgrimides per al consum de mitjans minoritaris en tots dos grups.
ÚS DELS MITJANS GENERALS I DELS ADREÇATS A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

En aquest apartat es presenten diversos indicadors relatius al consum de mitjans adreçats a minories etnicoculturals i de mitjans generalistes. La diversitat de denominacions presents a la literatura prova la pluralitat de corrents teòrics des dels quals s’ha estudiat la confluència de mitjans
de comunicació i processos migratoris: mitjans diaspòrics (Tsagarousianou, 2001), mitjans ètnics
(Karim, 1998), mitjans de minories (Camauër, 2003), mitjans d’immigrants (Ferrández, 2007) o
espais mediàtics de les diàspores (Retis, 2008).
Els resultats confirmen el que es va observar en l’edició anterior, «hi ha mitjans mediàtics
compartits» entre la població autòctona i la immigrada, principalment en el consum de premsa,
ràdio o televisió generalistes (Giménez i Lobera, 2014, 148). Això vol dir que no hi ha un consum
compartimentat o excloent dels mitjans generalistes. Així, per exemple, la ràdio generalista i els
diaris com ara El País o El Mundo són consumits, de vegades, per prop de sis de cada deu espanyols
i per prop de la meitat de les persones d’origen estranger (53% i 49%, respectivament). També
es registren dades similars de consum televisiu generalista entre la població autòctona i la immigrada. El fet que aquests espais comunicatius siguin compartits i no compartimentalitzats pot
afavorir l’establiment de ponts i significats semblants en la percepció de la realitat social.
19 Per HUSBAND (2000), el caràcter multiètnic de l’esfera pública s’ha de basar, a més de fer-ho en l’ús multiètnic dels mitjans
i el seu impacte consegüent en l’audiència, en el fet que la diversitat existent estigui present igualment en els processos de
producció mediàtica, com també en els continguts mateixos i en un paper actiu de les administracions públiques per garantir
el desenvolupament equitatiu de la comunicació.
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TAULA 6.12 ÚS DE MITJANS GENERALS 		
I COL·LECTIUS (DIARIS I RÀDIO)
P.23. Habitualment o amb certa freqüència…?
Llegeix diaris

Escolta emissores de ràdio

Mitjans
minoritaris

Temàtiques
generals

Mitjans
minoritaris

Temàtiques
generals

No
Sí

94,7%
5,3%

46,4%
53,6%

94,7%
5,3%

38,4%
61,6%

Mitjana*
Desviació
Base

0,053
0,22
11.950

0,536
0,50
11.985

0,053
0,22
11.912

0,616
0,49
11.882

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

TAULA 6.13 ÚS DE MITJANS GENERALS
I COL·LECTIUS (TELEVISIÓ I INTERNET)
P.23. Habitualment o amb certa freqüència…?
Veu cadenes de televisió

Consulta pàgines d’internet

Mitjans
minoritaris

Temàtiques
generals

Mitjans
minoritaris

Actualitat a
Espanya

No
Sí

90,9%
9,1%

8,4%
91,6%

85,7%
14,3%

45,3%
54,7%

Mitjana*
Desviació
Base

0,091
0,28
11.862

0,916
0,28
11.986

0,143
0,35
11.909

0,547
0,50
11.926

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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TAULA 6.14 ÚS DE MITJANS GENERALS I COL·LECTIUS
(DIARIS I RÀDIO). NOMÉS PER A ESTRANGERS
P.23. Habitualment o amb certa freqüència…?
Llegeix diaris

Escolta emissores de ràdio

De col·lectius

Temàtiques
generals

De col·lectius

Temàtiques
generals

No
Sí

84,9%
15,1%

50,6%
49,4%

85,0%
15,0%

45,7%
54,3%

Mitjana*
Desviació
Base

0,151
0,36
3.446

0,494
0,50
3.460

0,15
0,36
3.431

0,543
0,50
3.416

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

TAULA 6.15 ÚS DE MITJANS GENERALS I COL·LECTIUS
(TELEVISIÓ I INTERNET). NOMÉS PER A ESTRANGERS
P.23. Habitualment o amb certa freqüència…?
Veu cadenes de televisió

Consulta pàgines d’internet

De col·lectius

Temàtiques
generals

De col·lectius

Actualitat a
Espanya

No
Sí

70,5%
29,5%

9,6%
90,4%

59,8%
40,2%

38,2%
61,8%

Mitjana*
Desviació
Base

0,295
0,46
3.420

0,904
0,29
3.454

0,402
0,49
3.444

0,618
0,49
3.426

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

D’altra banda, el consum de mitjans orientats a altres contextos culturals és molt minoritari,
especialment entre la població autòctona: només el 3% de les persones nascudes a Espanya veu
canals de televisió relacionats amb algun col·lectiu immigrant o grup cultural. A més, s’observa
un accés relativament reduït des de les minories mateixes als mitjans adreçats a una audiència
etnocultural específica. La baixa audiència de mitjans adreçats a grups específics representa
una oportunitat perduda per crear aquella «esfera pública multiètnica» que planteja Husband
(2000) i assenyala l’impacte minoritari dels mitjans especialitzats als territoris estudiats en
contraposició al paper que tenen els de tipus generalista.
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S’observen motivacions clarament diferenciades entre les persones autòctones i les immigrades que consumeixen aquests mitjans de comunicació. Entre aquests últims, les motivacions
es concentren principalment al voltant de mantenir-se informat de l’actualitat del país d’origen
(79%), mentre que altres raons s’esmenten en una proporció molt més baixa, com la diversió o
l’entreteniment. Aquests mitjans, doncs, compleixen una funció de connexió amb el país d’origen,
amb el qual es manté una forta identificació i sentiment de pertinença (Giménez i Lobera, 2014,
174-178). Aquesta motivació de conservar el fil de connexió amb l’actualitat del país d’origen és
molt similar en els diferents grups nacionals. D’altra banda, l’escàs percentatge de població autòctona que consumeix aquests mitjans addueix un ventall de motivacions més ampli que el de
les persones immigrades, entre les quals destaca «ampliar el coneixement sobre altres cultures».
Dins d’aquesta oferta mediàtica adreçada als col·lectius específics cal distingir entre els mitjans produïts a escala local, autonòmica i estatal i els produïts en altres països. En l’anàlisi del
consum mediàtic és important tenir en compte aquesta última realitat creixent de mitjans de
comunicació d’abast transnacional, que es consumeixen en països diferents dels que es produeixen. Avui dia, cada vegada són més els mitjans de comunicació locals que adquireixen una accessibilitat –i un consum– transnacional a través d’internet. Precisament internet és el canal més
utilitzat (45%) per consumir i accedir a continguts adreçats a minories ètniques específiques.
ÚS DE MITJANS DIGITALS

Durant els últims anys, diversos estudis han indagat en com l’ús d’eines digitals ha canviat la
manera de comunicar i de consumir informació. Actualment hi ha uns nivells més grans d’intercanvi i de simultaneïtat entre tasques i pantalles. L’impacte de les tecnologies de la informació
i la comunicació en els hàbits dels espanyols els últims anys ha estat notable, especialment
entre els més joves. Entre la població més infantil, l’ordinador és la primera tecnologia en accés,
a partir dels deu anys s’incorpora l’ús d’internet i, en l’adolescència, el telèfon mòbil, que es
converteix en un dels dispositius més valorats (Bernal i Lobera, 2014). D’altra banda, els últims
anys s’ha posat de rellevància la importància de les comunicacions digitals i, especialment,
de les xarxes socials en el vincle de les persones immigrades amb el seu país d’origen. Vincles
amb familiars i amics d’origen que compleixen una funció fonamental en el desenvolupament
biogràfic de la persona immigrada al país d’acollida.
En aquest apartat indaguem sobre els usos de mitjans digitals, com ara WhatsApp, Facebook
o Skype. Una primera observació és que s’usa molt àmpliament entre els residents de les localitats estudiades: dos de cada tres n’han utilitzat algun durant l’últim mes. En segon lloc,
destaca un ús més elevat entre les persones immigrades (75%) que entre les autòctones.
Aquesta observació és fonamental, ja que ens parla de la importància del seu ús en un context
de migració. Resulta molt significatiu que, quan indaguem pels usos, el 61% de les persones
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immigrades afirmen utilitzar aquests mitjans digitals per comunicar-se amb familiars fora
d’Espanya i el 46% per comunicar-se amb amistats fora d’Espanya.

Aquestes dades adquireixen una gran rellevància des de la perspectiva dels camps socials transnacionals que estan teixint els processos migratoris contemporanis. Tal com formula la teoria
del transnacionalisme –que a més de l’anada i la tornada, centra la seva atenció en la creació,
el manteniment i la intensificació dels llaços amb el país d’origen–, els fluxos i els processos
migratoris estableixen realitats familiars, socials, associatives, identitàries, polítiques i comunicacionals entre dos països o més. Aquests nexes són de tal naturalesa que la seva dinàmica,
significat i utilitat desborden clarament la lògica territorial de l’estat nació, tal com constaten
els resultats de l’enquesta.
TAULA 6.16 ÚS DE MITJANS DIGITALS, NOMÉS ESTRANGERS
P.23.2. Durant l’últim mes, ha utilitzat serveis digitals com WhatsApp, Facebook o
Skype?
No
Sí

25,5%
74,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

0,745
0,44
3.495

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

6.3 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global
de comunicació intercultural que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa dels indicadors que finament conformen el complex de la dimensió de comunicació intercultural. En aquest cas, tots els indicadors simples s’expressen en percentatges,
segons la proporció d’enquestats que responen que parlen un segon idioma o l’idioma matern
a casa o al barri, com també els que accedeixen a uns mitjans o uns canals de comunicació
determinats. A partir dels valors dels indicadors simples s’han calculat els indicadors compostos. El valor mitjà que apareix reflectit està calculat en l’escala d’1 a 5, en què 1 indica el
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nivell més baix d’ús dels mitjans de comunicació o dels idiomes i 5 n’indica el nivell màxim.
Finalment, a l’última columna es presenta l’indicador resum de tota la dimensió, calculat a
partir dels indicadors compostos.
L’indicador complex de la dimensió axiològica presenta una mitjana de 2,33 en l’escala d’1 a
5, en què són molt similars els valors dels indicadors compostos de plurilingüisme (2,30) i d’ús
de mitjans de comunicació (2,36).

Parla un altre idioma (50,3%)

Indicadors
compostos
Plurilingüisme (2,30)

Parla idioma matern a casa (94,2%)
Parla idioma matern al barri (88,8%)
Diaris col·lectius (5,3%)
Diaris generalistes (53,6%)
Ràdio col·lectius (5,3%)
Ràdio generalistes (61,6%)
TV col·lectius (9,1%)
TV generalistes (91,6%)
Internet col·lectius (14,3%)
Internet Espanya (54,7%)

Ús de mitjans digitals (67,9%)

Ús de mitjans de
comunicació (2,36)

Comunicació intercultural (2,33)

Indicadors
simples

Indicador
complex

TAULA 6.17 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
DE COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

A continuació es mostren gràficament els mateixos percentatges per a cada indicador simple.
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GRÀFIC 6.1 MITJANES DELS INDICADORS SIMPLES
DEL COMPLEX DE COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
Molt
negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt positiu

Parla un altre idioma
Matern parlat casa
Matern parlat barri
Diaris col·lectius
Diaris generalistes
Ràdio col·lectius
Ràdio generalista
TV col·lectius
TV generalista
Internet col·lectius
Internet Espanya
Mitjans digitals

A les taules següents es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya
i per a les nascudes fora. En aquesta dimensió de comunicació intercultural, les diferències entre
els dos col·lectius són significatives en tots dos indicadors compostos, tot i que són més elevats els
valors obtinguts entre la població forana. Aquesta diferència indica una grau més alt d’ús d’idiomes
diferents del matern, com també un consum més divers de mitjans de comunicació.
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Parla un altre idioma (44,8%)

Indicadors
compostos
Plurilingüisme (2,11)

Parla idioma matern a casa (95,9%)
Parla idioma matern al barri (94,8%)
Diaris col·lectius (2,3%)
Diaris generalistes (54,8%)
Ràdio col·lectius (2,4%)
Ràdio generalistes (63,8%)
TV col·lectius (3,1%)
TV generalistes (91,9%)
Internet col·lectius (6,5%)
Internet España (52,6%)
Ús de mitjans digitals (65,9%)

Ús de mitjans
de comunicació
(2,20)

Comunicació intercultural (2,16)

Indicadors
simples

Indicador
complex

TAULA 6.18 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ
INTERCULTURAL PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA
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Parla un altre idioma (68,6%)

Indicadors
compostos
Plurilingüisme (2,94)

Parla idioma matern a casa (88,4%)
Parla idioma matern al barri (68,7%)
Diaris col·lectius (15,1%)
Diaris generalistes (49,4%)
Ràdio col·lectius (15,0%)
Ràdio generalistes (54,3%)
TV col·lectius (29,5%)
TV generalistes (90,4%)
Internet col·lectius (40,2%)
Internet Espanya (61,8%)
Ús de mitjans digitals (74,5%)

Ús de mitjans de
comunicació (2,90)

Comunicació intercultural (2,92)

Indicadors
simples

Indicador
complex

TAULA 6.19 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ
INTERCULTURAL PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

6.4 IDEES CLAU
–– El plurilingüisme és un fenomen freqüent a les localitats d’estudi, ja que la meitat dels seus
habitants (50%) parla, almenys, un segon idioma. S’observen diferències significatives entre
la població espanyola i l’estrangera. Així, dues de cada tres persones immigrades (69%) parlen
almenys un segon idioma, vint-i-quatre punts percentuals més que entre els espanyols.
–– Hi ha diferències clares per edats. El maneig d’almenys un segon idioma és molt més freqüent entre els menors de 35 anys (63%) que entre els de més de 55 anys (35%). Entre els
estrangers, el 40% té l’espanyol com a idioma matern, el 26% l’àrab, el 5% el romanès i el 3%
el berber o amazic.
–– En l’accés als mitjans de comunicació, tant la població autòctona com la immigrada accedeix a
mitjans de premsa, ràdio o televisió generalista. En canvi, el consum de mitjans especialitzats
en altres contextos culturals és minoritari, especialment entre els espanyols.
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–– Les eines digitals de comunicació com Facebook, WhatsApp i Skype es fan servir àmpliament:
dos de cada tres les han utilitzat alguna vegada durant l’últim mes. Entre les persones immigrades, la proporció arriba al 75%. Aquest ús més elevat està vinculat amb la necessitat de comunicar-se amb el seu país d’origen: el 61% han utilitzat aquests mitjans digitals l’últim mes per comunicar-se amb familiars fora d’Espanya, i el 46%, per comunicar-se amb amistats fora d’Espanya.
–– Els indicadors compostos de comunicació tenen uns valors més elevats entre la població
immigrada. Aquesta diferència indica un ús més alt d’idiomes diferents del matern, i també
un consum més divers de mitjans de comunicació.
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Convivència i conflicte no són termes oposats. Les relacions socials i interpersonals, a qualsevol
nivell, impliquen conflicte. Per tant, quan parlem de conflictivitat en el context de les relacions
de convivència intercultural no ens referim a l’absència de conflicte, sinó a la seva regulació o
transformació pacífica (Giménez, 2005, 10). En contextos d’alta diversitat cultural hi ha dificultats afegides que provenen, d’una banda, de les diferents formes culturals d’identificació i
transformació dels conflictes presents al territori i, de l’altra, de la fixació de la diferència cultural com a excusa o element articulador de diferents interessos en conflicte.
Per abordar la conflictivitat a les localitats d’alta diversitat analitzem la conflictivitat interpersonal declarada, com també la percepció de conflictivitat al territori per mitjà de la percepció
d’hostilitat, de seguretat i de conflictes de convivència al territori.

7.1 CONFLICTIVITAT
INTERPERSONAL
En primer lloc, destaca un nivell de conflicte relativament baix entre la població: el 88% dels
residents en aquestes localitats declaren no haver tingut cap tipus d’incident l’últim any. Només
el 7% de la població reporta més d’un conflicte al llarg de l’últim any. Quan el conflicte apareix,
la seva forma més freqüent són les discussions (60%) o els insults (34%). La presència d’altres
conflictes de més gravetat són minoritaris entre la població d’estudi. Pel que fa a la freqüència
i les expressions de la conflictivitat interpersonal, no apareixen diferències rellevants entre la
població autòctona i la immigrada.
Tot i que el conflicte visible és relativament baix, quan es produeix queda, força vegades,
sense resoldre. Quatre de cada deu incidents ocorreguts al llarg de l’últim any es queden en es-

tat latent. Aquesta proporció és, així mateix, semblant a la identificada en altres territoris d’alta
diversitat en edicions anteriors de l’enquesta. Quan es dóna per solucionat, la principal via de
solució ha estat el diàleg directe entre les persones implicades –identificada per quatre de cada
deu com la via que ha portat el conflicte a solucionar-se–. Ignorar-se o deixar passar el temps
són dues opcions amb una lògica semblant que, en conjunt, esmenten el 22% dels residents
com a estratègies per transformar el conflicte que consideren resolt. En una proporció similar, la
denúncia o l’avís a la policia l’esmenta el 24% dels que han resolt el conflicte del qual han format
part. La mediació de tercers l’esmenta el 6% dels residents, una proporció no gaire alta però que
mereix atenció, a causa del baix coneixement per part de la població general del procediment de
la mediació. Les transformacions més violentes dels conflictes tenen una presència marginal.
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TAULA 7.1 CONFLICTIVITAT
INTERPERSONAL: NOMBRE
D’INCIDÈNCIES
P.45. Al llarg de l’últim any ha tingut
incidents al seu territori (discussió,
insults, amenaça, agressió física,
denúncia)?
Cap conflicte
Un conflicte
Dos conflictes
Tres conflictes
Més de tres conflictes

88,3%
4,8%
2,8%
1,1%
3%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,74
0,82
12.082

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

GRÀFIC 7.1 CONFLICTIVITAT
INTERPERSONAL
P.45. Al llarg de l’últim any ha tingut
incidents al seu territori (discussió,
insults, amenaça, agressió física,
denúncia)?
1,1% 3,0%
2,8%
4,8%

88,3%
Cap conflicte
Un conflicte
Dos conflictes
Tres conflictes
Més de tres conflictes

7.2 CONFLICTIVITAT
TERRITORIAL
En aquest apartat analitzem les valoracions que els residents fan del lloc on viuen: si és un bon
barri per viure, si és segur, si és hostil i si té conflictes de convivència.
PERCEPCIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA AL TERRITORI

La percepció general sobre la conflictivitat a la localitat és consistent amb el relativament baix
nivell de conflictivitat interpersonal declarada pels entrevistats. Una mica més de sis de cada
deu consideren que hi ha pocs conflictes de convivència o cap a la seva localitat. Així i tot,
prop del 20% considera que hi ha molts o força conflictes de convivència al territori. La resta
(16%) respon de manera ambivalent.
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TAULA 7.2 PERCEPCIÓ
DE CONFLICTES DE
CONVIVÈNCIA AL TERRITORI

GRÀFIC 7.2 PERCEPCIÓ
DE CONFLICTES DE
CONVIVÈNCIA AL TERRITORI

P.25.1. Ara li llegiré unes frases sobre el
seu territori. Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una. El seu barri
té conflictes de convivència

P.25.1. Ara li llegiré unes frases sobre el
seu territori. Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una. El seu barri
té conflictes de convivència

Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

28,3%
33,1%
16,2%
18,6%
3,9%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,63
1,18
12.041

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

3,9%
18,6%

28,3%

16,2%
33,1%
Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

PERCEPCIÓ DE SEGURETAT DEL TERRITORI

Enfront de la percepció de seguretat al territori s’obtenen unes proporcions de respostes similars: una mica més del 60% considera que el territori és força o molt segur, mentre que el
19% hi respon de manera ambivalent i la resta (18%) considera que el seu territori és poc o
gens segur. No s’observen diferències segons les variables sociodemogràfiques testades –nacionalitat, edat, nivell educatiu, ideologia política i temps de residència al territori.
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TAULA 7.3 PERCEPCIÓ
DE SEGURETAT AL TERRITORI

GRÀFIC 7.3 PERCEPCIÓ
DE SEGURETAT AL TERRITORI

P.25.2. Ara li llegiré unes frases sobre
el seu territori. Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una.
El seu barri és segur

P.25.2. Ara li llegiré unes frases sobre
el seu territori. Digui’m fins a quin
punt està d’acord amb cada una.
El seu barri és segur

Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

5,3%
13,1%
19,1%
46,4%
16,1%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,55
1,07
12.049

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

5,3%
16,1%

13,1%

19,1%
46,4%
Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

PERCEPCIÓ D’HOSTILITAT AL TERRITORI

S’observa una distribució similar davant la percepció d’hostilitat al territori: una mica més del
60% considera que al territori no hi ha hostilitat o n’hi ha poca. Prop del 16% ha respost que
hi ha molta o força hostilitat, mentre que la resta (22%) respon de manera neutra.
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TAULA 7.4 PERCEPCIÓ
D’HOSTILITAT AL TERRITORI

GRÀFIC 7.4 PERCEPCIÓ
D’HOSTILITAT AL TERRITORI

P.25.3. Ara li llegiré unes frases sobre
el seu territori. Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una.
El seu barri és hostil

P.25.3. Ara li llegiré unes frases sobre
el seu territori. Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una.
El seu barri és hostil

Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

27,29%
35,26%
21,74%
12,96%
2,75%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,71
1,08
12.011

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

2,7%
12,9%
27,2%

21,7%

35,2%
Totalment en desacord
Força en desacord
Ni d’acord ni en desacord
Força d’acord
Totalment d’acord

En aquest cas, sí que s’observen diferències pel que fa a l’hostilitat en funció del nivell educatiu
dels entrevistats, de manera que com més nivell educatiu, la percepció és de més hostilitat.
La resta de les variables utilitzades habitualment no presenta diferències significatives.
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GRÀFIC 7.5 PERCEPCIÓ D’HOSTILITAT
AL TERRITORI: NIVELL EDUCATIU
P.25.3. Ara li llegiré unes frases sobre el seu territori. Digui’m fins a quin punt està
d’acord amb cada una. El seu barri és hostil
		
		
		
		
Sense estudis

Segons el nivell educatiu
Totalment d’acord | Força d’acord |		
Ni d’acord ni en desacord | Força d’acord |
Totalment en desacord
4,7

15,6

27,1

30,2

22,4

Primària
25,9

2,9 14,4

33,0

23,8

Secundària
2,9 13,4

22,1

35,3

26,2

Terciària
1,8 10,3

16,6

37,1

34,2

D’altra banda, l’enquesta va identificar els elements menys atractius per residir a la localitat. En la
suma dels territoris, l’element més esmentat és la brutícia (18%) seguida, per aquest ordre, de la inseguretat (12%), el soroll (10%), la manca d’aparcament (8%), les drogues (8%) i la falta de civisme
(8%). La immigració la va esmentar una mica menys del 8% dels entrevistats/ades.
PERCEPCIÓ DEL NIVELL DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Finalment, el qüestionari recull la percepció del nivell de violència contra les dones a la localitat.
En aquest cas, la proporció de persones que no ho sabien o no contestaven crida l’atenció: una
de cada quatre (23%). Interpretem que, majoritàriament, aquest volum elevat de no respostes
no correspon a una espiral del silenci o a un altre tipus de biaix, sinó a persones que no es veuen
capaces d’estimar el nivell de presència d’aquest tipus de violència pel fet d’estar emmarcada
generalment en l’àmbit domèstic i privat. El 30% dels residents consideren que no hi ha violència contra les dones al territori i el 16% creu que es produeix en poca mesura. D’altra banda,
el 20% dels residents creuen que hi ha molta o força violència contra les dones al territori. En
aquesta percepció no s’observen diferències ressenyables entre la població autòctona i la forana,
ni entre homes i dones (taula 7.5).
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TAULA 7.5 PERCEPCIÓ DEL NIVELL DE VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES A LA LOCALITAT
P.15. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori
hi ha violència contra les dones?
Total

Dones

Homes

Molt

5,5%

6%

5%

Força

14,6%

15%

14%

Regular

11,3%

12%

11%

Poc

15,7%

15%

16%

Gens

29,9%

29%

31%

No ho sap / no contesta

23,0%

23%

23%

GRÀFIC 7.6 PERCEPCIÓ DEL NIVELL DE VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES A LA LOCALITAT
P.15. En una escala d’1 a 5, creu que al seu territori hi ha violència contra les dones?
5,5%
23,0%

14,6%

11,3%

29,9%

Molt
Força
Regular
Poc
Gens
No ho sap / no contesta

15,7%

7.3 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global
de conflictivitat que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa
dels indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió de conflictivitat. Totes
les escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten les
mitjanes dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió de conflictivitat. A la
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segona columna, en un nivell superior, es presenten els indicadors compostos de conflictivitat
interpersonal i conflictivitat territorial amb les seves mitjanes. Finalment, a l’última columna
es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador resum de tota la dimensió, format per
l’indicador complex de conflictivitat.
L’indicador complex de conflictivitat presenta una mitjana alta, de 3,87, en l’escala d’1 a 5,
dada que indica que la mitjana de les localitats estudiades presenten un clima relativament
poc conflictiu per a la convivència –tot i que hi pot haver localitats específiques en les quals
aquest indicador sigui menys positiu–. Està format pels indicadors compostos de conflictivitat
interpersonal (4,74) i de conflictivitat territorial (3,63).

Conflictivitat interpersonal (4,74)
Percepció de conflictes de convivència al territori (3,63)
Percepció de seguretat al territori (3,55)
Percepció d’hostilitat al territori (3,71)
Violència contra les dones (3,65)

Indicadors
compostos
Conflictivitat
interpersonal
(4,74)
Conflictivitat
territorial (3,63)

Conflictivitat (3,87)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 7.6 RESUM D’INDICADORS 		
DE LA DIMENSIÓ DE CONFLICTIVITAT

A continuació es presenten els indicadors de la dimensió de conflictivitat per a les persones
nascudes a Espanya i per a les nascudes fora. Els indicadors en aquesta dimensió es mantenen
pràcticament igual entre la població autòctona i la forana. Això indica que, a diferència del que
es registra en la major part de les dimensions, la conflictivitat i la seva percepció no ofereixen
diferències significatives entre tots dos grups de població.
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Conflictivitat
interpersonal
(4,74)

Conflictivitat interpersonal (4,74)
Percepció de conflictes de convivència al territori (3,63)

Conflictivitat
territorial (3,63)

Percepció de seguretat al territori (3,55)
Percepció d’hostilitat al territori (3,72)
Violència contra les dones (3,63)

Conflictivitat (3,87)

Indicadors
compostos

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 7.7 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
DE CONFLICTIVITAT PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Conflictivitat interpersonal (4,74)
Percepció de conflictes de convivència al territori (3,65)
Percepció de seguretat al territori (3,54)
Percepció d’hostilitat al territori (3,70)
Violència contra les dones (3,70)

Indicadors
compostos
Conflictivitat
interpersonal
(4,74)
Conflictivitat
territorial (3,63)

Conflictivitat (3,88)

Indicadors simples

Indicador
complex

TAULA 7.8 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
DE CONFLICTIVITAT PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA
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7.4 IDEES CLAU
–– Hi ha un nivell relativament baix de conflicte interpersonal: el 88% declara no haver tingut
cap tipus d’incident l’últim any. Només el 7% de la població reporta més d’un conflicte durant
l’últim any.
–– Quan el conflicte apareix, la forma més freqüent són les discussions (60%) o els insults
(34%). La presència d’altres conflictes de més gravetat són minoritaris entre la població d’estudi. Pel que fa a la freqüència i les expressions de conflictivitat interpersonal, no apareixen
diferències rellevants entre la població autòctona i la immigrada.
–– Tot i que el conflicte visible és relativament baix, quan es produeix queda, força vegades,
sense resoldre. Quatre de cada deu incidents ocorreguts al llarg de l’últim any es queden en
estat latent.
–– La percepció general sobre la conflictivitat a la localitat és consistent amb el relativament
baix nivell de conflictivitat interpersonal: una mica més de sis de cada deu consideren que
hi ha pocs conflictes de convivència o cap a la seva localitat. Malgrat això, prop del 20% considera que hi ha molts o força conflictes de convivència al territori. La resta (16%) respon de
manera ambivalent.
–– Davant de la percepció de seguretat i d’hostilitat del territori s’obtenen unes proporcions de
respostes semblants. En aquest últim cas, com més alt és el nivell educatiu de l’entrevistat,
més gran és la seva percepció que hi ha hostilitat a la seva localitat.
–– Els indicadors en aquesta dimensió es mantenen pràcticament igual entre la població autòctona i la forana. Això indica que, a diferència del que es registra en la major part de les
dimensions, la conflictivitat i la seva percepció no ofereixen diferències significatives entre
tots dos grups de població.
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Els canvis profunds que acompanyen la globalització i els fluxos d’informació condueixen, en
alguns casos, a una necessitat més gran de l’enfortiment d’identitats locals en cerca de sentiments de pertinença. Com indiquen diversos autors, com ara Townley et al. (2011), la diversitat
cultural ha entrat en conflicte, sense buscar-ho, amb qüestions com el sentit de comunitat i
la identificació grupal. En aquest apartat abordem l’anàlisi de la identitat i la pertinença local
a partir de les dades de satisfacció al territori, l’arrelament i els sentiments de pertinença a
diferents nivells d’estructures territorials.

8.1 SATISFACCIÓ
RESIDENCIAL
La satisfacció residencial és, abans que res, «un criteri subjectiu, i s’ha d’entendre com l’actitud o
l’efecte que produeix el fet de viure en un context determinat» (Aragonés i Amérigo, 1987, 135),
una avaluació subjectiva –basada principalment en percepcions, observacions i impressions
del resident– que se superposa a l’efecte dels aspectes objectius del territori (Jansen, 2014).
Aquest «estat afectiu positiu» que l’individu experimenta pel que fa al seu entorn residencial
condiciona uns comportaments i unes actituds determinats per mantenir o augmentar la seva
congruència amb l’entorn, cosa que fa de la satisfacció residencial una variable predictora de
comportament (Adriaanse, 2007).
SATISFACCIÓ AL TERRITORI

Per abordar la satisfacció residencial, en primer lloc, analitzem fins a quin punt les persones es
troben a gust o no a la localitat en la qual resideixen. En una àmplia majoria dels casos, les valoracions són positives: aproximadament vuit de cada deu diuen sentir-s’hi força o molt a gust,
mentre que el 12% afirma que es troba regular al territori i un de cada deu diu que poc o gens a
gust. En l’escala d’1 a 5, de menys a més satisfacció, els enquestats responen, de mitjana, amb
un 4,08 de satisfacció, i això reflecteix un nivell mitjà elevat de satisfacció residencial al territori.
En els estudis anteriors d’aquesta sèrie, els corresponents a les enquestes 2010 i 2012, identifiquem com a indicador de satisfacció residencial la proporció de residents que es troba
«molt» o «força» a gust a la seva localitat, i que és, per a aquests 31 territoris de l’enquesta
2015, del 79,3%.
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TAULA 8.1 SATISFACCIÓ
AL TERRITORI

GRÀFIC 8.1 SATISFACCIÓ
AL TERRITORI

P.8. En línies generals, fins a quin punt
es troba a gust al territori?

P.8. En línies generals, fins a quin punt
es troba a gust al territori?

Molt a gust
Força a gust
Regular
Poc a gust
Gens a gust

41,6%
37,7%
11,8%
4,5%
4,4%

11,8%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,08
1,05
11.938

37,7%

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

4,5%

4,4%

41,6%

Molt a gust
Força a gust
Regular
Poc a gust
Gens a gust

Entre el
subgrup d’espanyols, únicament s’observen dos col·lectius que presenten alguna diferència
amb la resta: d’una banda, les persones amb una educació superior i, de l’altra, les més grans.
Tots dos grups presenten una satisfacció residencial lleugerament superior que la resta. No
s’observen diferències significatives segons la ideologia política o pel fet d’haver estat migrant
intern. En canvi, s’observen diferències més grans segons la composició dels veïns de l’immoble
i el temps que fa que resideixen al territori (gràfic 8.2).

La valoració residencial és molt semblant entre la població autòctona i la forana.
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GRÀFIC 8.2 SATISFACCIÓ AL TERRITORI
P.8. En línies generals, fins a quin punt es troba a gust al territori?
		 Segons l’origen geopolític
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Espanya
4,6 4,4 11,6
35,9
OCDE
2,1 3,5 14,1
33,8

43,5
46,5

Europa de l’Est
3,3 5,3

13,0

46,5

31,9

Magreb
Àfrica
subsahariana

6,6 5,0

14,9

3,8 4,6

16,0

3,0 4,7

11,9

47,5

3,0 5,8

12,3

43,4

31,7

41,8
49,5

26,1

Àsia
33,1

Amèrica Llatina

		 Espanyols - segons el temps al territori
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Fins a 3 anys
2,7 3,8 11,6
40,9
Entre 3 i 10 anys
4,5 5,2 14,4
42,5

35,4

40,9
33,4

+ de 10 anys
4,9 4,4

11,1

34,2

45,4

ARRELAMENT

El lloc de naixement acostuma a vincular de manera emocional una persona amb un territori.
Els territoris d’alta diversitat estudiats presenten un perfil de lloc de procedència –tant de migracions internes com internacionals– diferent de la mitjana espanyola. Si bé la proporció entre
els que han nascut al mateix municipi és relativament semblant –42% als territoris d’estudi,
enfront del 50% de la mitjana nacional–, el 84% dels espanyols que han nascut fora del municipi en el qual resideixen procedeix d’altres províncies, mentre que en la mitjana espanyola
aquesta xifra és vint-i-set punts inferior. Això ens dóna un perfil poblacional que, d’un costat,

presenta una proporció més gran de persones que provenen d’altres països i, alhora, d’espanyols
que han nascut en altres províncies i que han experimentat al llarg de les seves vides un procés
d’emigració interna que els ha portat a residir en aquest territori. D’altra banda, una de cada
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tres persones a les localitats estudiades fa menys de deu anys que hi resideix –el 41% de les
quals, des de fa menys de tres anys.
Per tot això, resulta especialment interessant conèixer el vincle residencial de la població
amb el territori on resideixen. Si poguessin triar lliurement, es mudarien o continuarien vivint
en aquest mateix barri? Una majoria àmplia (63%) hi seguiria vivint, mentre que el 22% es
canviaria de barri però continuaria al mateix municipi. El nivell d’arrelament dels residents
és, així doncs, elevat. No tan sols des del punt de vista de satisfacció –com hem vist en la variable anterior– sinó que també incideixen en aquest fort vincle residencial factors laborables,
familiars, socials, etc. Prop del 15%, en canvi, si pogués triar es mudaria de ciutat –la meitat
d’aquests se n’aniria fora de la comunitat autònoma en la qual resideix–. En una escala d’1 a
5, de menys a més vincle residencial, els enquestats responen, de mitjana, amb un 4,37, que
indica un fort arrelament mitjà amb el seu lloc de residència.
En els estudis anteriors d’aquesta sèrie, els corresponents a les enquestes 2010 i 2012, identifiquem diferents nivells en l’indicador d’arrelament o de preferència residencial (Giménez i
Lobera, 2012, 165 i s.). En l’enquesta 2015 actual, aquest indicador d’arrelament o de preferència residencial suposa un 62,9% per al primer nivell –seguiria vivint al mateix barri– i un
21,9% per al segon nivell –es mudaria a un altre barri dins del mateix municipi.
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TAULA 8.2 ARRELAMENT
P.9. Si pogués triar lliurement, què triaria per residir?
Continuaria vivint al mateix barri
Es mudaria a un altre barri d’aquest municipi
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’aquesta comunitat autònoma
Es mudaria a una altra ciutat o poble d’una alta regió d’Espanya
Se n’aniria a un altre país

62,9%
21,9%
7,4%
4,5%
3,3%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,37
1,02
11.809

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 8.3 ARRELAMENT
P.9. Si pogués triar lliurement, què triaria per residir?
4,5%
7,4%

21,9%

3,3%

62,9%

Mateix barri
Un altre barri
Una altra ciutat
Una altra CA
Un altre país

Si bé el percentatge d’individus que es traslladaria a un altre país si pogués és del 3%, aquests
percentatges són sensiblement més grans entre les persones d’origen subsaharià (12%), magrebí (8%) i llatinoamericà (8%). A més, si poguessin triar, el 4% de les persones immigrades
tornaria al seu país. Com hem vist en la variable anterior, la satisfacció amb la localitat és
similar a la dels espanyols; no obstant això, en aquesta qüestió incideix una vinculació laboral,
familiar i social més baixa, per la qual cosa, de poder triar, s’observa una proporció més gran de
preferència per altres municipis, regions i, fins i tot, països diferents.
Entre els espanyols, el vincle residencial apareix relacionat amb l’edat, el nivell educatiu, el
temps de residència, el fet de tenir fills i el fet d’haver nascut en una altra província. Una anàlisi
de la covariança amb aquestes covariables descarta l’efecte de l’edat i manté com a variables
explicatives el nivell educatiu, el temps al territori i el nombre de fills. Els que fa més temps que
són al territori, com també els que tenen fills i un nivell educatiu més baix, prioritzen en una
mesura més gran els vincles amb la localitat i triarien en menor mesura residir en un altre lloc.
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GRÀFIC 8.4 ARRELAMENT
P.9. Si pogués triar lliurement, què triaria per residir?
		 Segons l’origen geopolític
		 Un altre país | Una altra CA | Una altra ciutat |
		 Un altre barri | El mateix barri
España
2,1 5,0 8,2
22,8
61,9
OCDE
3,7 3,7 4,4 17,0
71,1
Europa de l’Est
4,8 4,8 4,5
19,7
66,2
Magreb
8,4 3,3 3,8
Àfrica
subsahariana

12,1

23,2

4,5 3,1

61,2

19,4

61,0

Àsia
5,7 1,3 5,3

15,0

72,7

Amèrica Llatina
8,2 3,9 8,0

19,8

60,1

		 Espanyols - segons el nivell educatiu
		 Un altre país | Una altra CA | Una altra ciutat |
		 Un altre barri | El mateix barri
Sense estudis
2,9 3,9
23,6
69,6
Primària
1,0 4,5 8,0
24,2
62,2
Secundària
2,2 5,1 9,3

23,1

3,5 5,4 5,9

20,3

60,4

Terciària
64,9

		 Espanyols - segons el temps al territori
		 Un altre país | Una altra CA | Una altra ciutat |
		 Un altre barri | El mateix barri
Fins a 3 anys
3,5 7,1 8,8
23,9
56,7
Entre 3 i 10 anys
2,6 5,6 10,8
25,2
55,8
+ de 10 anys
1,9 4,7 7,8
22,4
63,2
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		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Un altre país | Una altra CA | Una altra ciutat |
		 Un altre barri | El mateix barri
Extr. esquerra
3,2 7,1 9,1
22,6
58,0
Esquerra
2,2 4,8 8,2
26,2
58,7
Centre
2,0 5,0 8,2
21,6
63,2
Dreta
1,6 3,2 8,2

18,8

68,2

Extr. dreta
4,6

5,1

6,3

17,1

66,9

8.2 PERTINENÇA LOCAL
En aquest apartat connectem els sentiments de pertinença al territori amb el que hem vist
al punt anterior. Per fer-ho, reprenem el concepte dels «nivells d’integració sociocultural»
(Steward, 1968) indagant en l’enquesta sobre el sentiment de pertinença, des del seu propi
territori més proper fins a Europa –diferents nivells que, d’una banda, són administratius i que,
de l’altra, són polítics, culturals i simbòlics–. Els resultats de l’enquesta mostren que el sentiment de pertinença augmenta amb relació a allò més proper i quotidià, el barri, el municipi; i
a l’inrevés, disminueix amb allò llunyà, amb els nivells administratius, que per als residents són
més abstractes, com l’autonòmic, l’estatal i l’europeu, excepte per als estrangers, el sentiment
de pertinença més accentuat dels quals és amb el seu país d’origen.
SENTIMENT DE PERTINENÇA AL TERRITORI

De manera consistent al que hem observat a l’epígraf anterior sobre satisfacció residencial,
tres de cada quatre residents (77%) se senten molt o força identificats amb la localitat en la
qual resideixen. Únicament el 10% responen que tenen poc o cap sentiment de pertinença al
territori, mentre que el 13% restant afirmen que el seu sentiment de pertinença és regular. La
mitjana en l’escala d’1 a 5, de menys sentiment a més sentiment de pertinença, és 4,01, cosa
que indica que el sentiment mitjà de pertinença al territori entre els residents és elevat.
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TAULA 8.3 SENTIMENT
DE PERTINENÇA AL TERRITORI

GRÀFIC 8.5 SENTIMENT
DE PERTINENÇA AL TERRITORI

P.5.1. En quina mesura se sent
pertanyent al seu territori?

P.5.1. En quina mesura se sent
pertanyent al seu territori?

Molt
Força
Regular
Poc
Gens

38,1%
38,9%
12,5%
7,0%
3,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,01
1,05
11.976

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

7,0%

3,5%

12,5%

Molt
Força
Regular
Poc
Gens

38,1%

38,9%

De manera similar al que hem observat en la variable anterior d’arrelament, hi ha un sentiment
de pertinença més gran entre la població autòctona que entre la immigrada. Així, la mitjana
de pertinença al territori entre els nascuts a Espanya, en l’escala d’1 a 5, és de 4,13, mentre que
entre la població immigrada aquesta mitjana disminueix fins a 3,62. Les persones que procedeixen de l’Europa de l’Est i de l’Àfrica subsahariana registren una identificació mitjana més baixa
amb el territori en el qual resideixen actualment. Entre els espanyols s’observen, així mateix,
diferències per edat, temps de residència al territori i en els que han migrat internament. Així,
com més gran sigui d’edat i més llarg sigui el temps de residència, més gran és el sentiment
de pertinença al territori.
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GRÀFIC 8.6 SENTIMENT DE PERTINENÇA AL TERRITORI
P.5.1. En quina mesura se sent pertanyent al seu territori?
		 Segons l’origen geopolític
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Espanya
3,4 5,7 10,2
37,0
OCDE
17,5
38,0
4,4 13,1

43,7
27,0

Europa de l’Est
4,7

16,3

22,9

39,9

16,3

Magreb
5,6
Àfrica
subsahariana

11,5

7,4

13,1

18,7

45,1

19,1
21,0

47,4

11,2

Àsia
3,8 9,4

23,9

47,9

15,0

Amèrica Llatina
3,6

12,8

21,0

40,9

		 Espanyols - segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
2,5 1,4 8,1
36,5
Primària
3,3 3,9 9,9
38,9

21,8

51,6
44,1

Secundària
3,2 5,8 10,3

37,1

43,5

Terciària
4,4 7,6

11,0

36,1

		 Espanyols - segons la franja d’edat
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Entre 18 i 34
3,5 7,2 13,5
35,5

40,9

40,3

Entre 35 i 55
4,1 7,1

10,0

36,5

42,3

+ de 55
2,5 2,9 8,1

39,4

47,0
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		 Espanyols - segons la migració interna
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
3,0 5,2 9,9
36,8
Sí
12,5
5,6 8,1
39,3

45,1
34,5

		 Espanyols - segons el temps al territori
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Fins a 3 anys
8,3
18,3
21,1
32,3

20,0

Entre 3 i 10 anys
6,3

16,2

9,9

43,2

24,4

+ de 10 anys
2,4 3,5

8,1

36,3

		 Espanyols - segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Cedit
4,6 8,4 8,9
26,2
Llogat
13,9
6,2 9,1
37,9

49,7

51,9
32,9

Comprat
2,6 4,6

9,3

37,9

45,7

SENTIMENT DE PERTINENÇA AL MUNICIPI

D’altra banda, la identificació amb el municipi és semblant, tot i que lleugerament superior, a
la registrada al barri. La mitjana, en l’escala d’1 a 5, puja deu dècimes, fins a 4,18. Així, una majoria àmplia (84%) se sent pertanyent al municipi on resideix –una xifra molt similar als que
asseguraven, a l’apartat de satisfacció residencial, que no es mudarien de municipi–, mentre
que el 9% hi respon de manera ambivalent i el 8% restant assegura sentir poc o cap sentiment
de pertinença al municipi.
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TAULA 8.4 SENTIMENT
DE PERTINENÇA AL MUNICIPI

GRÀFIC 8.7 SENTIMENT
DE PERTINENÇA AL MUNICIPI

P.5.2. En quina mesura se sent
pertanyent al seu municipi?

P.5.2. En quina mesura se sent
pertanyent al seu municipi?

Molt
Força
Regular
Poc
Gens

44,9%
38,6%
8,9%
5,1%
2,5%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

4,18
0,97
11.848

5,1%
8,9%

2,5%

44,9%
38,6%
Molt
Força
Regular
Poc
Gens

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

Segmentant els resultats per variables socioeconòmiques, observem resultats semblants als de la
variable anterior, pels quals referim el seu comentari a l’apartat anterior per no ser redundants.
GRÀFIC 8.8 SENTIMENT DE PERTINENÇA AL MUNICIPI
P.5.2. En quina mesura se sent pertanyent al seu municipi?
		 Segons l’origen geopolític 		
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Espanya
2,1 3,7 6,2
35,9
52,1
OCDE
13,9
4,4 10,9
43,1
27,7
Europa de l’Est
4,5

17,6

20,7

42,8

14,5

Magreb
Àfrica
subsahariana

5,2

9,1

5,2

11,2

17,6

48,5

20,8

19,6

50,1

12,6

Àsia
3,5 10,8

19,9

50,6

15,2

Amèrica Llatina
3,3 9,8

18,8

43,8

24,3
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		 Espanyols - segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
1,7 4,5
36,0
Primària
2,0 3,3 6,1
37,7

57,7
50,9

Secundària
2,1 3,5 6,0

36,5

51,9

Terciària
2,9 5,1

7,3

51,0

33,8

		 Espanyols - segons la propietat de l’habitatge
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Cedit
2,8 3,9 6,4
26,4
60,5
Llogat
4,3 6,5 8,3
38,3
42,6
Comprat
1,5 2,9

5,5

36,4

53,7

		 Espanyols - segons la migració interna
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
1,7 3,1 5,5 35,7
Sí
4,6 6,7 9,8
39,1

54,0
39,7

		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Fins a 3 anys
7,1 10,5
12,3
34,5

35,6

Entre 3 i 10 anys
3,8

8,0

9,5

39,6

39,1

+ de 10 anys
1,3 2,2 5,0

35,4

56,1
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		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Extr. esquerra
2,8 5,4 7,5
35,2
Esquerra
2,1 4,1 6,1
36,7

49,2
51,0

Centre
2,0 3,4 6,3

37,1

51,2

Dreta
2,1 2,8 5,3

57,3

32,5

Extr. dreta
2,3 1,7 2,3

28,7

64,9

Cal assenyalar que el grau de sentiment de pertinença al territori està molt relacionat amb el del
municipi i, aquest últim, amb el de la comunitat autònoma. Per tant, si examinéssim aquesta
última afinitat, trobaríem pautes molt semblants a les detectades anteriorment per al territori i
el municipi. Així mateix, s’observen percentatges molt similars per al cas de sentir-se espanyol.
TAULA 8.5 SENTIMENT DE PERTINENÇA
A LA COMUNITAT AUTÒNOMA (CA)
P.5.3. En quina mesura se sent pertanyent a la seva CA i a Espanya?
CA

Espanya

Molt
Força
Regular
Poc
Gens

45,4%
36,6%
9,2%
5,4%
3,4%

46,6%
30,9%
9,3%
6,6%
6,6%

Mitjana
Desviació estàndard
Base

4,15
1,02
11.897

4,04
1,19
11.901

Entre la població autòctona, el 86% se sent molt o força pertanyent a Espanya, mentre que
el 8% s’hi sent poc o gens. Entre la població immigrada, aquestes proporcions són el 49% i el

30%, respectivament. La major part de la població d’origen estranger se sent més vinculada
al seu país d’origen que al d’acollida. Així, el 93% se sent molt pertanyent al seu país d’origen –el 69% respon que «molt»–, mentre que només el 3% de les persones nascudes en un
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altre país respon que s’hi sent poc o gens pertanyent. En segon lloc, les persones immigrades
s’identifiquen majoritàriament amb el territori i el municipi en el qual resideixen. Com vam
veure en l’enquesta 2012, «els estrangers no renuncien a les identitats que han construït abans
de la seva arribada i, generalment, construeixen noves identitats a partir del seu entorn més
proper» (Giménez i Lobera, 2014, 178). Malgrat això, la baixa identificació amb el país d’acollida pot reflectir una sensació d’exclusió simbòlica –com s’observa també en altres països– i que
pot derivar en problemes de pertinença i identificació en les segones generacions. Seria molt
convenient que des de les institucions es treballi per donar un espai identitari a la diversitat
d’orígens, també en el pla simbòlic. Cal que la representació social d’«allò espanyol» o «murcià»,
per exemple, en l’imaginari col·lectiu comenci a incloure trets, procedències, noms i costums
que reflecteixin la diversitat de la població actual que hi resideix, ja que els espanyols i els murcians que neixen són fills i filles d’aquesta població actual i real. En aquests es troba la diversitat
esmentada i han de sentir reflectida la seva realitat personal i biogràfica amb el que es transmet
des de les institucions i la societat en general pel que fa al que significa ser espanyol en la seva
representació social. Si no s’avança en aquesta direcció, les segones i les terceres generacions
poden tenir dificultats a l’hora d’identificar-se amb la seva nacionalitat i el seu lloc de naixement
–com hem vist en altres països europeus més avançats en la fase migratòria, com ara França,
els Països Baixos o Alemanya.
Si la identificació amb Espanya varia entre població autòctona i immigrada, també ho fa entre
l’autòctona. Hi ha diferències significatives entre diferents territoris que reflecteixen realitats
identitàries diverses. Així, entre la població autòctona a les localitats catalanes el 26% manifesta una baixa o cap identificació amb Espanya, proporció que arriba fins al 46% entre la
població autòctona de les localitats basques.
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GRÀFIC 8.9 SENTIMENT DE PERTINENÇA A ESPANYA
P.5.2. En quina mesura se sent pertanyent a Espanya?
		 Segons l’origen geopolític
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Espanya
4,6 3,8 5,9
29,8
OCDE
15,3
13,1
13,1
28,5

55,9
29,9

Europa de l’Est
13,1

18,5

19,5

35,7

13,1

Magreb
Àfrica
subsahariana

14,9

14,3

21,5

16,6

12,2

21,3

16,3

32,9
41,3

8,6

Àsia
10,9

12,2

25,3

41,0

10,5

Amèrica Llatina
12,4

17,7

21,7

31,3

		 Espanyols - territoris on es parla català
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
3,3 2,5 3,9 26,7
Sí
6,8 6,0 9,3
35,6

		 Espanyols - País Basc
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
No
3,4 3,3 5,5
30,6
Sí
13,5
22,7
10,9

17,0

63,7
42,4

57,1
21,2

31,7
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		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Extr. esquerra
15,6
8,8 10,3
28,1
Esquerra
4,9 4,9 6,5
31,1

37,3
51,0

Centre
3,1 2,7 5,6

31,2

57,3

Dreta
1,8 1,8 2,8 24,3

69,3

Extr. dreta
2,9 2,3 2,3 18,9

73,7

8.3 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global
d’identitat i pertinença local que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura completa dels indicadors que finalment conformen el complex de la dimensió de conflictivitat. Totes les escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten
les mitjanes dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió de conflictivitat. A la
segona columna, en un nivell superior, es presenten els indicadors compostos amb les seves
mitjanes. Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador
resum de tota la dimensió, format per l’indicador complex d’identitat i pertinença local. Aquest
indicador complex presenta una mitjana de 4,16 en l’escala d’1 a 5, i està format pels indicadors
compostos de satisfacció residencial (4,22) i de pertinença local (4,10).
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TAULA 8.6 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ
D’IDENTITAT I PERTINENÇA LOCAL
Indicadors
compostos

Indicadors simples
Arrelament (4,37)

Satisfacció
residencial (4,22)

Satisfacció al territori (4,08)
Sentiment de pertinença al territori (4,01)

Pertinença local
(4,10)

Sentiment de pertinença al municipi (4,18)

Indicador
complex
Identitat i
pertinença
local (4,16)

A continuació es mostren gràficament les mateixes mitjanes per a cada indicador simple.
GRÀFIC 8.10 MITJANES DELS INDICADORS SIMPLES
DEL COMPLEX D’IDENTITAT I PERTINENÇA LOCAL
0

1

2

3

4

Arrelament
Satisfacció al territori
Sentiment de pertinença al territori
Sentiment de pertinença al municipi

A les taules següents es presenten els resums d’indicadors per a les persones autòctones i per a les
immigrades. Tal com s’hi pot observar, hi ha diferències considerables entre tots dos col·lectius
en l’indicador compost de pertinença local (4,22 i 3,67, respectivament), tot i que els valors de
l’indicador compost de satisfacció residencial són més semblants (4,25 i 4,12, respectivament).
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TAULA 8.7 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ D’IDENTITAT
I PERTINENÇA LOCAL PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA
Indicadors
compostos

Indicadors simples
Arrelament (4,39)
Satisfacció al territori (4,11)
Sentiment de pertinença al territori (4,13)
Sentiment de pertinença al municipi (4,32)

Satisfacció
residencial (4,25)
Pertinença local
(4,22)

Indicador
complex
Identitat i
pertinença
local (4,24)

TAULA 8.8 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ D’IDENTITAT
I PERTINENÇA LOCAL PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA
Indicadors
compostos

Indicadors simples
Arrelament (4,28)
Satisfacció al territori (3,97)
Sentiment de pertinença al territori (3,62)
Sentiment de pertinença al municipi (3,71)

Satisfacció
residencial (4,12)
Pertinença local
(3,67)

Indicador
complex
Identitat i
pertinença
local (3,89)

8.4 IDEES CLAU
–– Una majoria àmplia –vuit de cada deu– se sent a gust a la localitat en la qual resideix. Un
de cada deu assegura sentir-s’hi a disgust. La valoració residencial és molt similar entre la
població autòctona i la forana.
–– Una majoria àmplia (77%) se senten molt o força identificats amb el barri on resideixen,
proporció que augmenta fins al 84% quan s’identifiquen amb el municipi en el qual resideixen. Com més grans d’edat i més temps faci que resideixen al territori, més gran és el
sentiment de pertinença.
–– Una majoria àmplia (63%) continuaria residint al mateix barri, mentre que el 22% es canviaria de barri però seguiria vivint al mateix municipi. Les persones que fa més temps que
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són al territori, com també els que tenen fills i un nivell educatiu més baix, prioritzen en una
mesura més gran els vincles amb la localitat i triarien en menor mesura residir en un altre
lloc. D’altra banda, el 4% dels estrangers residents als territoris d’estudi manifesta el desig
de tornar al seu país d’origen.
–– Entre les persones immigrades, el vincle identitari més fort és amb el país d’origen. El 69%
manifesta que se sent «molt» pertanyent al seu país, i el 24%, «força». El manteniment d’un
vincle de pertinença fort amb el país d’origen és positiu i pot contribuir a una millor adaptació
i satisfacció de necessitats en el procés biogràfic de migració. En segon lloc, s’identifiquen majoritàriament amb el territori i el municipi on resideixen. Els estrangers no renuncien a les identitats que han construït abans d’arribar i, generalment, construeixen noves identitats a partir
del seu entorn més proper. Malgrat això, la baixa identificació amb el país d’acollida pot reflectir
una sensació d’exclusió simbòlica –com s’observa també en altres països– i que pot derivar en
problemes de pertinença i identificació en les segones generacions. Seria molt convenient que
des de les institucions es treballés per donar un espai identitari a la diversitat d’orígens.
–– L’indicador compost de pertinença local reflecteix diferències entre la població autòctona i
la immigrada (4,22 i 3,67, respectivament), mentre que l’indicador compost de satisfacció
residencial mostra valors més semblants (4,25 i 4,12, respectivament).
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Després de l’anàlisi de les diferents dimensions de la convivència –relacional, actitudinal, normativa, axiològica, participativa, comunicacional, conflictual i identitària–, ara li toca el torn
a la dimensió política. Més concretament, a l’anàlisi de la vida política local i la valoració del
funcionament de les institucions.
La confiança en institucions polítiques, com ara els partits polítics, ha experimentat una
creixent erosió al llarg dels últims anys a Espanya (Lobera i Ferrándiz, 2014). No obstant això,
entre les que han experimentat menys declivi de confiança ciutadana es troben les institucions
locals, més pròximes, més tangibles, que resisteixen una erosió profunda de la confiança ciutadana que es registra en múltiples nivells. Les institucions són fonamentals en el funcionament
democràtic. En territoris d’alta diversitat, on hi ha reptes específics d’una gran complexitat,
el funcionament adequat de les institucions és fonamental per al desenvolupament de la convivència intercultural. La confiança en les institucions, la satisfacció amb la gestió municipal,
com també l’actitud davant l’accés de la població immigrada als serveis públics de l’estat del
benestar, són aspectes centrals per entendre les dinàmiques de les relacions socials i interculturals en aquestes localitats.

9.1 CONFIANÇA EN LES
INSTITUCIONS LOCALS
En aquest apartat analitzem la confiança ciutadana en l’ajuntament, l’escola pública, el centre
de salut, els serveis socials i la policia local. Aquests cinc indicadors es refereixen a la confiança en institucions de la localitat mateixa de l’entrevistat/ada. La confiança en l’ajuntament és la més baixa de totes cinc (40%), mentre que la confiança en el centre de salut i
l’escola pública són les més elevades, 79% i 76%, respectivament. Aquestes diferències de

confiança en les diferents institucions locals es constata en els valors mitjans de l’escala d’1
a 5, de menys a més confiança, d’aquesta variable: 2,96 sobre 5 en l’ajuntament, 3,87 en el
centre de salut i 3,78 en l’escola pública.
En diversos estudis es constata que la confiança en les institucions de salut i educació, com
també en els seus professionals, són les més elevades entre la població espanyola en general.
Els resultats, doncs, confirmen aquesta tendència també a les localitats d’estudi. Com a referència, cal destacar que la confiança en l’ajuntament és similar a la confiança registrada cap als
informatius de televisió (45%) i sensiblement més gran que la confiança en el Govern (15%) i
en els sindicats (19%). L’escassa confiança en aquestes dues últimes institucions –que, d’altra
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banda, són centrals en la cuirassa institucional democràtica– és semblant a la registrada entre
la població mitjana espanyola (CIS 3080, abril del 2015).
TAULA 9.1 CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS LOCALS
P.54. Quin grau de confiança li mereix…?

L’ajuntament

L’escola
pública del
barri

El seu
centre de
salut

Els serveis
socials

La policia
local

Gens
Poca
Regular
Força
Molta

14,2%
22,5%
22,9%
33,7%
6,7%

4,0%
7,5%
13,0%
57,8%
17,7%

2,7%
6,6%
12,1%
58,8%
19,8%

6,2%
11,1%
21,0%
50,0%
11,8%

7,2%
11,5%
20,9%
50,6%
9,9%

Mitjana*
Desviació
Base

2,96
1,18
11.521

3,78
0,96
9.385

3,87
0,90
11.541

3,50
1,04
9.492

3,44
1,05
11.357

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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GRÀFIC 9.1 CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS LOCALS
P.54. Quin grau de confiança li mereix…?

6,7%

4,0%

14,2%

17,7%

2,7%

7,5%

19,8%

12,1%

13,0%

33,7%

22,9%

El centre
de salut

L’escola
pública

22,5%

L’ajuntament

57,8%

11,8%

6,2%

58,8%
9,9%

7,2%

11,1%

Gens
Poc
Regular
Força
Molta

6,6%

Els serveis
socials

11,5%
La policia
local

21,0%

20,9%

50,6%
50,0%

Cal destacar que la confiança en el seu ajuntament és sensiblement més gran entre la població immigrada (3,45) que entre l’autòctona (2,82). Tal com es pot observar al gràfic següent,
les persones nascudes a Espanya o procedents de països de l’OCDE són les que expressen menys
confiança en l’ajuntament de la seva localitat. D’altra banda, analitzant els resultats per al subgrup de persones nascudes a Espanya s’observa que com més elevat és el nivell d’estudis, i
també com més gran és l’individu, es reporten menys nivells de confiança en l’ajuntament.
Així mateix, com més cap a l’esquerra ideològicament s’ubiqui s’expressa menys confiança
en la corporació local. No hi ha diferències entre homes i dones, com tampoc en funció de
l’antiguitat al territori ni en funció dels migrants interns –nascuts en una província diferent.
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GRÀFIC 9.2 CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS LOCALS
P.54. Quin grau de confiança li mereix l’ajuntament?
		 Segons l’origen geopolític
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Espanya
17,1
25,5
23,5
OCDE
23,1
13,8
21,5

28,5
34,6

5,4
6,9

Europa de l’Est
4,3 12,2

23,3

51,3

9,0

4,2 11,9

20,6

54,2

9,2

Magreb
Àfrica
subsahariana

7,2

12,0

22,0

50,0

8,7

Àsia
2,8 7,9

13,0

64,8

11,6

Amèrica Llatina
5,7

15,9

21,8

44,5

		 Espanyols - segons el nivell educatiu
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Sense estudis
14,1
13,7
23,7
Primària
24,3
14,7
22,6

12,1

42,4

6,1

32,7

5,7

Secundària
17,8

25,8

17,2

28,6

23,4

27,4

5,5

26,3

4,7

Terciària
23,2
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		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Extr. esquerra
26,2
28,9
18,7
Esquerra
23,5
19,9
28,1

23,8

2,4

24,1

4,4

Centre
14,9

24,6

24,8

30,6

5,1

Dreta
10,5

19,7

22,9

11,2

35,7

Extr. dreta
14,0

9,9

18,0

41,9

		 Espanyols - segons la franja d’edat
		 Gens | Poc | Regular | Força | Molt
Entre 18 i 34
17,8
30,4

16,3

23,1

24,2

4,5

Entre 35 i 55
19,0

24,0

26,2

25,5

5,4

+ de 55
14,2

20,3

23,4

35,8

6,2

9.2 SATISFACCIÓ AMB
LA GESTIÓ MUNICIPAL
Per aprofundir en la confiança en l’ajuntament, analitzem les valoracions que fan els residents
de la seva gestió en diferents àmbits: polítiques socials, mobilitat i transport, activitats culturals, política d’habitatge i seguretat ciutadana. En primer lloc, observem que tots els valors
mitjans superen àmpliament el 3 sobre 5. Això indica que, tot i que els nivells de confiança
en la corporació local són relativament baixos –com s’ha vist a l’apartat anterior– una majoria àmplia dels residents valoren bé la gestió municipal de la localitat en la qual resideixen.
Aquesta dissonància entre confiança i valoració de la gestió reflecteix una pèrdua de suport
polític a les institucions polítiques en general. De tots els nivells de l’Administració, la gestió
municipal és la més valorada, però la confiança en l’ajuntament es veu afectada per una pèrdua
general de confiança en les institucions polítiques.
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De tots els àmbits pels quals s’ha preguntat, la gestió de les polítiques socials i d’habitatge
reben les valoracions més baixes, 3,09 i 3,10 sobre 5, mentre que la gestió de la mobilitat i les
activitats culturals són les més ben valorades, amb 3,56 i 3,40, respectivament. D’altra banda,
prop de la meitat dels residents valoren positivament les polítiques municipals de convivència intercultural i integració, mentre que el 19% les valora negativament i un de cada tres

les valora de manera ambivalent.
TAULA 9.2 SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ MUNICIPAL
P.54.1. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació de l’Ajuntament en…?
Polítiques Mobilitat i Activitats
Seguretat
Habitatge
socials
transport culturals
ciutadana

Convivència
intercultural

Molt malament
Malament
Regular
Bé
Molt bé

6,7%
21,7%
30,5%
37,4%
3,6%

3,4%
13,3%
18,3%
53,8%
11,2%

3,7%
15,3%
24,4%
50,4%
6,2%

6,2%
23,3%
28,2%
39,2%
3,1%

4,5%
17,8%
27,3%
47,0%
3,4%

3,4%
15,9%
31,3%
45,6%
3,7%

Mitjana*
Desviació
Base

3,09
1,00
9.904

3,56
0,97
11.595

3,40
0,95
10.645

3,10
0,99
10.967

3,27
0,94
11.515

3,30
0,89
10.913

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.
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GRÀFIC 9.3 SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ MUNICIPAL
P.54.1. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació de l’Ajuntament en…?
3,6%

6,7%

3,4%

11,2%

13,3%

21,7%
37,4%

Mobilitat
i transport

Polítiques
socials

30,5%
6,2%

18,3%

53,8%

3,7%

3,1% 6,2%
15,3%
23,3%

Activitats
culturals

50,4%

39,2%

Habitatge

24,4%
28,2%

3,4%

4,5%

3,7%

3,4%
15,9%

17,8%

47,0%

Seguretat
ciutadana

45,6%
27,3%

Convivència
intercultural
31,3%

Molt malament
Malament
Regular
Bé
Molt bé

De la segmentació dels resultats per diferents variables es desprenen unes conclusions semblants a les presentades en la variable de confiança en l’ajuntament. La valoració de la gestió
municipal és millor entre la població immigrada que entre l’autòctona en tots els àmbits
d’actuació pels quals s’ha demanat. Al gràfic següent descomponem els resultats per a la satisfacció de les polítiques d’habitatge. De manera anàloga al que s’ha observat en la variable
anterior, entre les persones nascudes a Espanya s’expressa menys satisfacció en la gestió
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municipal com més gran és l’individu, com també com més alt és el nivell d’estudis i com
més a l’esquerra s’ubica ideològicament. Per últim, com més ha impactat la crisi, més baixa
és la confiança en la gestió municipal.

No s’observen diferències entre homes i dones, com
tampoc en funció de l’antiguitat al territori ni en funció dels migrants interns –nascuts en una
província diferent.
GRÀFIC 9.4 SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ MUNICIPAL
P.54.1. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació de l’Ajuntament en política d’habitatge?
		 Segons l’origen geopolític
		 Molt malament | Malament | Regular | Bé | Molt bé
Espanya
6,9
24,6
28,7
36,8
OCDE
27,2
39,2
4,0
22,4

3,0
7,2

Europa de l’Est
4,0

18,7

30,0

42,9

4,4

26,8

45,5

3,3

Magreb
5,3
Àfrica
subsahariana

19,0

6,6

32,7

17,7

40,8

2,1

Àsia
3,9 11,3

13,2

66,7

4,9

Amèrica Llatina
3,1

19,8

29,2

43,5

4,3

		 Espanyols - segons l’impacte de la crisi
		 Molt malament | Malament | Regular | Bé | Molt bé
Gens
5,0
23,0
28,2
40,7

3,1

Poc
8,1

30,0

25,1

34,1

2,7

Força
13,1

30,6

26,3

26,5

3,5
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9.3 SATISFACCIÓ
AMB L’ACOMPLIMENT
DELS EMPLEATS
PÚBLICS LOCALS
La valoració dels empleats públics locals ens permet completar l’anàlisi de la confiança i la valoració en la gestió municipal. Per fer-ho, analitzem la valoració de l’acompliment professional dels
treballadors socials, els funcionaris municipals, la policia local, el personal sanitari i els mestres.
Aquesta valoració, en general, és millor que l’atorgada a les polítiques de l’ajuntament.

Així, obtenim una escala de valoració que va d’una millor valoració dels professionals, passant per una valoració intermèdia de la gestió de les polítiques municipals, fins a una de més
baixa en el nivell més agregat o difús, l’ajuntament. Així doncs, per exemple, la satisfacció amb

les polítiques municipals de seguretat (3,27 sobre 5) és més baixa que la valoració de l’actuació
de la policia local (3,45). Aquesta jerarquia de valoració més baixa de les polítiques municipals
a una valoració més alta dels empleats públics es registra en totes les àrees.
Els col·lectius d’empleats més ben valorats són els mestres i el personal sanitari: més de vuit
de cada deu residents en valoren l’actuació «bé» o «molt bé», mentre que entre la resta dels col·lectius
aquesta proporció se situa entre el 60% i el 65%. Aquesta observació és consistent amb altres de
similars en el conjunt de la població espanyola, com l’anàlisi de prestigi social de la FECYT (2013), i
reflectiria una alta valoració mitjana de la salut i l’educació com a pilars de l’estat del benestar.
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TAULA 9.3 SATISFACCIÓ AMB L’ACOMPLIMENT
DELS EMPLEATS PÚBLICS LOCALS
P.54.2. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació al seu territori de…?
Treballadors
socials

Policia
local

Funcionaris
municipals

Personal
sanitari

Mestres i
professors

Molt malament
Malament
Regular
Bé
Molt bé

2,7%
11,1%
22,3%
57,7%
6,2%

3,4%
13,8%
22,4%
54,6%
5,8%

2,5%
11,8%
24,1%
56,7%
4,9%

2,0%
6,6%
9,4%
63,8%
18,2%

1,8%
5,7%
9,9%
65,1%
17,5%

Mitjana*
Desviació
Base

3,53
0,87
9.318

3,45
0,92
11.554

3,50
0,86
10.888

3,89
0,84
11.605

3,91
0,81
9.849

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i intercultural.

GRÀFIC 9.5 SATISFACCIÓ AMB L’ACOMPLIMENT
DELS EMPLEATS PÚBLICS LOCALS
P.54.2. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació al seu territori de…?
6,2%

2,7%

5,8% 3,4%

11,1%

Treballadors
socials

22,3%

13,8%

2,0%

6,6%
9,4%

1,8%
17,5%

11,8%

24,1%

56,7%

54,5%

18,2%

2,5%

Funcionaris
municipals

Policia local
22,4%

57,6%

Molt malament
Malament
Regular
Bé
Molt bé

4,9%

5,7%
9,9%

Personal
sanitari

Mestres i
professors

63,8%

65,1%
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9.4 ACTITUD DAVANT
L’ACCÉS DELS
ESTRANGERS ALS
SERVEIS PÚBLICS
Un aspecte rellevant en la dimensió política i institucional de la convivència són les actituds
de la població en el manteniment dels drets adquirits al voltant de la construcció de l’estat del
benestar. En els diversos estudis sobre immigració i estat del benestar, es destaca el «factor dinamitzador» que suposen els immigrants en l’economia: el 30% del creixement del PIB durant
els últims vint anys ha estat conseqüència de l’arribada d’immigrants (Moreno i Bruquetas,
2011, 142). Les persones immigrades suposen el 12% de la població i són responsables d’un
5,6% de l’ús de serveis, especialment de sanitat i educació (ibíd.). Tot i les dades empíriques,
hem constatat, en l’edició anterior de l’enquesta de convivència intercultural, que la narrativa
que els immigrants reben «molt més» del que aporten a l’Estat és expressada per una part significativa de la població espanyola.
La percepció de la diversitat cultural per una part de la població autòctona es veu afectada per
la competència amb els immigrants pels mateixos recursos i ajudes socials. L’arribada, els últims
vint anys, de noves persones i famílies als territoris d’estudi pot haver portat a la situació que
alguna persona o família que anteriorment rebia unes determinades ajudes o subsidis els hagi
deixat de percebre per criteris de baremació –renda, nombre de fills, etc.– i que, de l’exageració i
el boca orella, es desenvolupi una sensació de discriminació «als d’aquí», «ells vénen de fora i ens
treuen el que és nostre». D’altra banda, els estudis mostren que al voltant del 60% dels espanyols
senten que reben de l’Estat menys del que paguen en impostos i cotitzacions.20 La combinació
de totes dues percepcions pot desembocar en una narrativa conflictiva i xenòfoba segons la qual
els immigrants reben més del que aporten.
A causa de la centralitat d’aquest argument, en bona part de les narratives hostils cap a la immigració resulta convenient afegir un indicador de la percepció entre la població autòctona de
l’aportació neta dels immigrants a l’Estat. Aquests indicadors poden aportar una aproximació
a ponderar les actituds de fons –no explícites– hostils a la immigració per raons econòmiques
i, al contrari, les actituds amb una argumentació econòmica favorable a la immigració.
20 Estudi de Metroscopia per a El País, publicat el 13 de desembre de 2012 a http://blogs.elpais.com/metroscopia/2012/12/
impuestos-siempre-de-mas.html.
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ELS IMMIGRANTS I L’ESTAT DEL BENESTAR

En primer lloc, és destacable que un de cada cinc enquestats no respon aquesta qüestió, un
valor per sobre dels obtinguts en preguntes semblants. Aquesta taxa de no-resposta creiem
que no prové d’amagar les opinions per raons de desitjabilitat social –almenys no la majoria–,
ja que altres preguntes «compromeses» han tingut taxes de no-resposta per sota del 5%. Considerem que aquesta taxa es deu a un desconeixement de l’aportació de les persones estrangeres a
les arques públiques i al balanç entre el que aporten i el que reben. Aquesta dada ens indica que
cal donar a conèixer, en major mesura, estudis que analitzin aquest balanç. D’una altra manera,
en un moment de divulgació de narratives xenòfobes, aquest 20% de no-resposta fàcilment es
podria afegir a la proporció dels que creuen que els immigrants reben molt més del que aporten.
Sobre el conjunt de persones que responen aquesta pregunta, un de cada cinc residents als
territoris d’alta diversitat estudiats considera que els immigrants reben «molt més» del que
aporten a l’Estat. En total, el 55% dels residents creuen que els immigrants reben «més» o
«molt més» que el que aporten, proporció que arriba al 68% entre la població autòctona.
Aquesta proporció és una mica superior a la registrada pels estudis del CIS (núm. 3.019, 2014)
per a la mitjana de la població espanyola (54%).
TAULA 9.4 ELS IMMIGRANTS
I L’ESTAT DEL BENESTAR

GRÀFIC 9.6 ELS IMMIGRANTS
I L’ESTAT DEL BENESTAR

P.28. Segons vostè, els immigrants
reben de l’Estat…?

P.28. Segons vostè, els immigrants
reben de l’Estat… comparat amb el que
hi aporten?

Molt més del que hi aporten
Més del que hi aporten
Tant com hi aporten
Menys del que hi aporten
Molt menys del que hi aporten

20,0%
35,2%
29,8%
11,3%
3,7%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

2,44
1,05
9.693

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

3,7%
11,3%

20,0%

29,8%
35,2%
Molt més
Més
Tant com hi aporten
Menys
Molt menys

Entre la població autòctona, l’opinió a aquesta qüestió registra diferències significatives segons
el nivell educatiu, el temps de residència al territori i el fet d’haver nascut en una altra província –haver experimentat una migració a l’interior d’Espanya–. Com s’aprecia al gràfic següent,
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s’obté una proporció més gran d’opinions negatives sobre l’efecte dels estrangers sobre l’estat

del benestar entre la població autòctona amb un nivell educatiu més baix, entre els que fa més
temps que són al territori i entre els que han estat migrants interns, com també en aquells en
què la crisi ha impactat en major mesura i les persones que s’ubiquen ideològicament més
a la dreta. Per fer servir aquesta variable per construir un indicador complex global per a la
dimensió de la confiança en les institucions, hem canviat el sentit de l’escala per compatibilitzar-la amb les altres variables.
GRÀFIC 9.7 ELS IMMIGRANTS I L’ESTAT
DEL BENESTAR: ORIGEN I ESPANYOLS
P.28. Segons vostè, els immigrants reben de l’Estat… comparat amb el que hi aporten…?
		 Segons l’origen geopolític
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
Espanya
25,3
42,9
22,1
7,8 1,9
OCDE
53,1
14,3
6,1
14,3
12,2
Europa de l’Est
3,6 10,0

56,6

26,1

3,6

Magreb
1,8 7,4
Àfrica
subsahariana

0,7

8,5

16,5

22,2

52,2
40,8

34,2

15,8

Àsia
3,8 12,2

58,3

19,2

6,4

Amèrica Llatina
2,6 12,1

57,0

21,1

7,3

		 Espanyols - segons el nivell educatiu
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
Sense estudis
29,9
39,3
21,9
7,0
Primària
18,6
27,6
44,4
7,4

2,0
2,0

Secundària
27,1

44,3

20,5

6,4

1,7

Terciària
14,1

34,4

34,6

13,8

3,2
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		 Espanyols - segons el temps al territori
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
Fins a 3 anys
18,1
34,9
31,0
12,4

3,6

Entre 3 i 10 anys
18,3

28,8

40,2

10,4 2,3

+ de 10 anys
26,7

43,5

20,8

7,1

1,8

		 Espanyols - segons la migració interna
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
No
23,7
42,5
23,6
8,2 2,0
Sí
18,9
30,9
41,6
6,6 2,0
		 Espanyols - segons la ideologia política
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
Extr. esquerra
22,5
32,1
28,8
12,3 4,3
Esquerra
28,0
20,6
40,2
8,9 2,3
Centre
26,9

43,9

20,5

7,1

1,6

6,7

1,4

Dreta
27,5

49,9

14,4

Extr. dreta
34,6

46,5

13,2

2,5 3,1

		 Espanyols - segons l’impacte de la crisi
		 Molt més | Més | Tant com hi aporten | Menys | Molt menys
Gens
20,7
46,0
23,8
7,6 2,0
Poc
27,7

39,6

22,3

8,4

1,9

8,1

2,8

Força
35,5

34,1

19,5

SANITAT I IMMIGRACIÓ

Després de considerar la connexió entre immigració i estat del benestar, indaguem, en segon lloc,
si entre els residents dels territoris d’alta diversitat es percep que l’atenció als serveis públics de
salut s’ha vist afectada negativament per l’augment de la immigració. S’observa que el 35% de la
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població dels territoris d’estudi es mostra d’acord amb aquesta afirmació. Aquesta proporció

–xifra similar a la registrada pel CIS (núm. 3.019,
2014) per a la mitjana de la població espanyola (44%)–. Aquestes dades són consistents, igualment, amb els resultats d’enquestes anteriors, segons les quals el 34% dels espanyols està d’acord
d’excloure del sistema públic de salut els immigrants en situació administrativa irregular.21

puja fins al 41% entre la població autòctona

TAULA 9.5 SANITAT
I IMMIGRACIÓ

GRÀFIC 9.8 SANITAT
I IMMIGRACIÓ

P.32. Fins a quin punt està d’acord o
en desacord amb l’opinió que l’atenció
a la sanitat pública s’ha vist afectada
negativament per l’augment de la
immigració?

P.32. Fins a quin punt està d’acord o
en desacord amb l’opinió que l’atenció
a la sanitat pública s’ha vist afectada
negativament per l’augment de la
immigració?

Molt d’acord
Més aviat d’acord
Ni d’acord ni en desacord
Més aviat en desacord
Molt en desacord

9,7%
24,8%
23,3%
21,3%
21,0%

Mitjana*
Desviació estàndard
Base

3,19
1,28
11.998

*Valor mitjà de l’escala d’1 a 5, del més desfavorable al més favorable per a la convivència social i
intercultural.

9,7%
21,0%
24,8%
21,3%
23,3%
Molt d’acord
Més aviat d’acord
Ni d’acord ni en desacord
Més aviat en desacord
Molt en desacord

Entre la població autòctona, les variables que apareixen vinculades amb una opinió negativa
sobre l’accés a la sanitat pública per part de les persones immigrades són semblants a les detectades en apartats anteriors: nivell educatiu, temps al territori i ideologia política. D’altra
banda, entre els immigrants el grau d’acord amb aquesta posició és baixa però significativa,
i oscil·la entre el 7% i el 17%, segons la regió d’origen. Els percentatges més grans apareixen en
els col·lectius d’immigrants, que, de mitjana, presenten una situació més consolidada –com els
procedents de països de l’OCDE i l’Amèrica Llatina– enfront dels percentatges més baixos, que
es registren entre les persones d’origen subsaharià i magrebí, els quals, de mitjana, presenten
21 Enquesta de Metroscopia, publicada a El País, 19 de desembre de 2012 a http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/21/
actualidad/1356094018_393778.html.
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una posició més vulnerable. Aquestes dades s’uneixen a les recollides anteriorment i s’enquadren en les hipòtesis d’endofòbia simbòlica i endofòbia competitiva, plantejades a l’apartat 2.3.
Com ja vam assenyalar en l’enquesta 2012, «les dades sobre la vinculació de la immigració amb
l’erosió de l’estat del benestar s’haurien de tenir en compte en qualsevol projecte d’intervenció
intercultural. Més informació sobre la contribució dels immigrants a l’estat pot reduir aquesta
vinculació i reduir les actituds d’hostilitat associades» (Giménez i Lobera, 2014, 182).
GRÀFIC 9.9 SANITAT I IMMIGRACIÓ
P.32. Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb l’opinió que l’atenció a la sanitat
pública s’ha vist afectada negativament per l’augment de la immigració?
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9.5 RESUM
D’INDICADORS
La taula següent resumeix els indicadors simples, els compostos i l’indicador complex global
de confiança institucional que s’han presentat en aquest capítol. S’hi pot observar l’estructura
completa dels indicadors que finalment conformen el complex d’aquesta dimensió. Totes les
escales s’avaluen d’1 a 5. Tal com indica la taula, a la primera columna es presenten les mitjanes
dels indicadors simples, el nivell més detallat de la dimensió de confiança institucional. A la
segona columna, en un nivell superior, es presenten els indicadors compostos amb les mitjanes
respectives. Finalment, a l’última columna es presenta el nivell més alt, on apareix un indicador
resum de tota la dimensió, format per l’indicador complex de confiança institucional.

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

274

9 Confiança en les institucions i estat del benestar
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

L’indicador complex de confiança institucional presenta una mitjana de 3,40 en l’escala d’1 a
5, i està format pels indicadors compostos de confiança en les institucions locals (3,49), de satisfacció amb la gestió municipal (3,30), de satisfacció amb l’acompliment dels empleats públics
locals (3,65) i, finalment, d’actitud davant l’accés dels estrangers als serveis públics (2,91), amb
un valor mitjà sensiblement inferior a la resta dels indicadors compostos. L’indicador complex,
els compostos i gairebé tots els indicadors simples que els conformen mostren valors mitjans
entre 3 i 4, la qual cosa, en general, indica una confiança mitjana dels enquestats en les institucions. Només l’indicador simple de confiança en l’ajuntament i, especialment, l’indicador de
l’opinió sobre l’aportació dels immigrants a l’estat del benestar se situen per sota de 3.

Indicadors simples

Confiança en l’ajuntament (2,96)
Confiança en l’escola pública (3,78)
Confiança en el centre de salut (3,87)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 9.6 RESUM D’INDICADORS 				
DE LA DIMENSIÓ DE CONFIANÇA INSTITUCIONAL

Confiança en les
institucions locals
(3,49)

Confiança en els serveis socials (3,50)

Satisfacció amb les polítiques socials de
l’ajuntament (3,10)
Satisfacció amb la mobilitat i el transport (3,56)

Satisfacció amb la
gestió municipal
(3,30)

Satisfacció amb les activitats culturals (3,40)
Satisfacció amb la política d’habitatge (3,10)
Satisfacció amb la seguretat ciutadana (3,27)
Satisfacció amb els treballadors socials (3,53)
Satisfacció amb la policia (3,45)
Satisfacció amb els funcionaris municipals (3,50)

Satisfacció amb
l’acompliment dels
empleats públics locals
(3,65)

Satisfacció amb el personal sanitari (3,90)
Satisfacció amb els mestres i els professors (3,90)

Els immigrants i l’estat del benestar (2,44)
Sanitat i immigració (3,19)

Actitud davant l’accés
dels estrangers als
serveis públics (2,91)

Confiança institucional (3,40)

Confiança en la policia local (3,44)
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A continuació es mostren gràficament les mateixes mitjanes per a cada indicador simple
d’aquesta dimensió.
GRÀFIC 9.10 MITJANES DELS INDICADORS SIMPLES
DEL COMPLEX DE CONFIANÇA INSTITUCIONAL
Molt negatiu

Negatiu

Neutre

Positiu

Molt positiu

Confiança ajuntament
Confiança escola pública
Confiança centre de salut
Confiança serveis socials
Confiança policia local
Satisfacció política social ajuntament
Satisfacció mobilitat-transport
Satisfacció activitats culturals
Satisfacció política d’habitatge
Satisfacció seguretat ciutadana
Satisfacció treballadors socials
Satisfacció policia
Satisfacció funcionaris municipals
Satisfacció personal sanitari
Satisfacció mestres i professors
Immigrants i estat del benestar
Sanitat i immigració

A les taules següents es presenten els resums d’indicadors per a les persones nascudes a Espanya i per als nascuts fora. En aquesta dimensió de confiança institucional, les diferències
entre tots dos col·lectius són considerables en tots els indicadors compostos, i són més grans
els valors obtinguts entre la població immigrada. Resulta significativa aquesta diferència, que
indica que la població autòctona manifesta menys satisfacció amb el funcionament de les
institucions locals –excepte en la valoració del personal docent i sanitari–, com també en la
participació de la població immigrada en els serveis públics propis de l’estat del benestar. Resulta especialment significatiu aquest últim punt, en què l’indicador compost d’actitud davant
l’accés dels estrangers als serveis públics presenta diferències especialment significatives: 2,72
sobre 5, en el cas de la població autòctona, i 3,53, entre les persones immigrades.
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Indicadors simples

Confiança en l’ajuntament (2,82)
Confiança en l’escola pública (3,74)
Confiança en el centre de salut (3,84)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 9.7 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE CONFIANÇA
INSTITUCIONAL PER A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA

Confiança en
les institucions
locals (3,42)

Confiança en els serveis socials (3,45)

Satisfacció amb les polítiques socials de l’ajuntament (3,02)
Satisfacció amb la mobilitat i el transport (3,51)
Satisfacció amb les activitats culturals (3,36)

Satisfacció
amb la gestió
municipal (3,25)

Satisfacció amb la política d’habitatge (3,05)
Satisfacció amb la seguretat ciutadana (3,22)
Satisfacció amb els treballadors socials (3,51)
Satisfacció amb la policia (3,42)
Satisfacció amb els funcionaris municipals (3,47)
Satisfacció amb el personal sanitari (3,90)
Satisfacció amb els mestres i els professors (3,91)
Els immigrants i l’estat del benestar (2,19)
Sanitat i immigració (3,03)

Satisfacció
amb
l’acompliment
dels empleats
públics locals
(3,64)
Actitud davant
l’accés dels
estrangers als
serveis públics
(2,72)

Confiança institucional (3,34)

Confiança en la policia local (3,39)
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Indicadors simples

Confiança en l’ajuntament (3,45)
Confiança en l’escola pública (3,91)
Confiança en el centre de salut (3,97)

Indicadors
compostos

Indicador
complex

TAULA 9.8 RESUM D’INDICADORS DE LA DIMENSIÓ DE CONFIANÇA
INSTITUCIONAL PER A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Confiança en les
institucions locals
(3,71)

Confiança en els serveis socials (3,67)

Satisfacció amb les polítiques socials de
l’ajuntament (3,34)
Satisfacció amb la mobilitat i el transport (3,72)

Satisfacció amb la
gestió municipal
(3,47)

Satisfacció amb les activitats culturals (3,53)
Satisfacció amb la política d’habitatge (3,25)
Satisfacció amb la seguretat ciutadana (3,43)
Satisfacció amb els treballadors socials (3,61)
Satisfacció amb la policia (3,57)
Satisfacció amb els funcionaris municipals (3,60)

Satisfacció amb
l’acompliment dels
empleats públics
locals (3,70)

Satisfacció amb el personal sanitari (3,87)
Satisfacció amb els mestres i els professors (3,89)
Els immigrants i l’estat del benestar (3,27)
Sanitat i immigració (3,75)

Actitud davant l’accés
dels estrangers
als serveis públics
(3,53)

Confiança institucional (3,61)

Confiança en la policia local (3,65)

índex

<< pàg. anterior

pàg. següent >>

278

9 Confiança en les institucions i estat del benestar
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

9.6 IDEES CLAU
–– La confiança en l’ajuntament es veu afectada per una pèrdua general de confiança en les
institucions polítiques. Només el 40% confia en el seu govern local. No obstant això, una majoria àmplia dels residents valoren bé la gestió municipal de la localitat en la qual resideixen.
Aquesta dissonància entre confiança i valoració de la gestió reflecteix una pèrdua de suport
polític a les institucions polítiques en general.
–– Els col·lectius d’empleats públics més ben valorats són els mestres i el personal sanitari: més
de vuit de cada deu residents en valoren l’actuació «bé» o «molt bé», mentre que per a la resta
dels col·lectius aquesta proporció se situa entre el 60% i el 65%.
–– El 41% de la població autòctona creu que la sanitat pública s’ha vist afectada de manera
negativa per l’augment de la immigració. A més, fins a dos de cada tres afirmen que els
immigrants reben «més» o «molt més» del que aporten a l’Estat, malgrat que els estudis
econòmics constaten el contrari. S’observen més valoracions negatives entre la població amb
uns nivells educatius més baixos, entre els que fa més temps que són al territori, entre els
que han patit més la crisi, entre els que han estat migrants interns i entre les persones que
s’ubiquen ideològicament més a la dreta.
–– En aquesta dimensió de confiança institucional, les diferències entre tots dos col·lectius són
considerables en tots els indicadors compostos, i són més grans encara els valors obtinguts
entre la població immigrada. Aquesta diferència apunta que la població autòctona manifesta menys satisfacció amb el funcionament de les institucions locals en general, com també
que té una percepció més negativa dels impactes de la població immigrada sobre els serveis
públics propis de l’estat del benestar.
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És hora de concloure aquest informe general sobre els resultats de l’enquesta 2015 sobre la convivència social i intercultural als 31 territoris d’alta diversitat estudiats. Ho farem mitjançant
les 38 conclusions següents, que van agrupades en tres seccions. Primerament, englobarem
els resultats segons tres pols o perfils socials: la posició d’inclusió social, la d’exclusió i l’ambivalent. Completarem aquesta visió de conjunt amb les conclusions específiques segons les nou
dimensions de la convivència establertes en el marc conceptual del Projecte ICI, esmentades a la
introducció i abordades amb detall als capítols respectius. Finalment, tancarem aquest apartat
de conclusions amb les implicacions pràctiques de tot això de cara a les polítiques locals, l’acció
social i el Projecte ICI.

I CONCLUSIONS
GENERALS SEGONS
ELS PERFILS
D’INCLUSIÓ, EXCLUSIÓ
I AMBIVALÈNCIA
EL POL SOCIAL DE LA INCLUSIÓ
1. HI HA UN SECTOR MAJORITARI DE LA POBLACIÓ AMB POSICIONS
D’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT I LA IMMIGRACIÓ, ENTRE EL QUAL
PREDOMINEN ACTITUDS DE RESPECTE ACTIU I TOLERÀNCIA.

Si considerem les posicions entre 4 i 5 en les escales establertes, és a dir, les posicions més positives, de «molt bé» o «bé», «molt» o «força d’acord», etc., podem identificar un segment de la
població amb una posició altament favorable a la creació, la consolidació i el desenvolupament
de la convivència local, tant en termes generals o socials com més específicament pel que fa a
les relacions interculturals.
A la taula següent es recullen aquestes respostes en l’espectre més positiu de l’escala en el
sentit de la convivència i la cohesió, és a dir, respostes que reflecteixen actituds d’obertura,
acceptació, empatia, solidaritat amb l’altre, sigui aquest altre els immigrants, els gitanos, els
musulmans, etc. A la taula s’ha recollit el que es «declara» –del subjecte mateix sobre la seva
postura o opinió pròpia– sobre el que es «percep» –el que creu respecte de l’estat de les coses
o l’opinió dels altres– com a més indicatiu dels pols socials en el contínuum inclusió/exclusió.
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Més concretament, a la taula es recullen actituds, posicions i opinions d’entrevistats cap a set
blocs temàtics:
–– Presència de persones d’altres països
–– Diversificació sociocultural del territori
–– Efectes del comerç estranger al barri
–– Valoració de la diversitat a l’escola
–– Diversificació religiosa i, concretament, posició enfront d’«allò musulmà»
–– Recel o no cap al poble gitano
–– Diverses temàtiques sensibles cap a la qüestió de la immigració
TAULA SINTÈTICA 1: EL PERFIL DE LA INCLUSIÓ I EL PLURALISME
Temàtica, variables i indicadors

%

Els sembla «molt bé» o «bé» que «una part de la població del territori
procedeixi de diferents països»

66

Els sembla un «gran avantatge» o «un avantatge» que «hi hagi al territori
persones de diferents països»

41

Veuen «molt bé» o «bé» que «hi hagi persones amb vestimentes diferents»

62

Veuen «molt bé» o «bé» que «hi hagi persones amb idiomes diferents»

68

Veuen «molt bé» o «bé» que «hi hagi persones amb una
gastronomia diferent»

75

Veuen «molt bé» o «bé» que «hi hagi persones amb tres físics diferents»

71

Veuen «molt bé» o «bé» que «hi hagi persones amb una cultura diferent»

76

Estan «molt» o «força» d’acord amb el fet que «els comerços d’estrangers
impulsen el comerç del barri»

51

Estan «gens» o «poc» d’acord amb el fet que «els comerços d’estrangers
enfonsen el comerç local»

53

«Els sembla excel·lent i enriquidor» + «bé, tot i que crea problemes»
que «a l’escola (dels seus fills) hi hagi alumnes de diferents
cultures i nacionalitats»

73

Els sembla «molt bé» o «bé» «que (a la seva localitat) es practiquin diferents
65
religions»
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Els sembla un «gran avantatge» o un «avantatge» que «hi hagi al territori
persones d’altres religions»

32

Reconeixen tenir «gens» o «poc» recel cap als musulmans

68

Els sembla «gens» o «poc» acceptable que «s’exclogui una alumna d’una
escola per dur el vel islàmic» (mostra total)

64

Els sembla «gens» o «poc» acceptable que «la gent protesti per l’edificació
49
d’una mesquita»
Reconeixen tenir «gens» o «poc» recel cap als gitanos

75

Estan d’acord en el fet que «tot i que (els immigrants) aprenguin la llengua
i els costums d’aquí, és bo que mantinguin també la seva
llengua i els seus costums»

89

Estan «molt» o «força» d’acord amb el fet que els immigrants
extracomunitaris puguin votar a les eleccions municipals
(submostra: només autòctons)

61

Els sembla «gens» o «poc» acceptable que «s’expulsi del país
els immigrants instal·lats legalment que cometin qualsevol delicte»
(submostra: només espanyols)

26

Els sembla «gens» o «poc» acceptable que «a l’hora de contractar una
persona es prefereixi contractar un espanyol abans que un immigrant»
(submostra: només espanyols)

26

Els immigrants reben de l’Estat «menys» o «molt menys»
del que hi aporten

15

Ídem «tant com hi aporten»

30

Estan «molt» o «més aviat en desacord» que «l’atenció a la sanitat pública
s’ha vist afectada negativament per l’augment de la immigració»
(submostra: només espanyols)

37

Es pot veure que, tret d’excepcions, en el conjunt dels blocs temàtics i fins i tot en cada
qüestió hi ha una majoria social que podem estimar entre el 60% i el 70% amb actituds
d’inclusió. No obstant això, i a partir del que es coneix per altres estudis, hem de ser cauts i
no interpretar aquesta estimació quantitativa com el reflex d’un pol sòlid d’inclusió, ja que,
a l’hora del conflicte d’interessos, una part d’aquesta actitud es pot girar cap a posicions més
ambivalents o fins i tot hostils.
Vegem-ne les tres excepcions. En el bloc inicial de què li sembla al subjecte la presència de
persones d’altres països, mentre que a dos terços (66%) els sembla «molt bé» o «bé» que «una
part de la població del territori procedeixi de diferents països», aquesta posició baixa fins a un de
cada deu (12%) quan la qüestió es planteja en termes de si és un avantatge o un inconvenient.
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De la mateixa manera que el 65% veu bé o molt bé que es practiquin diverses religions a la
localitat, baixa fins al 34% quan es valora en termes d’avantatge i inconvenient.
Una tercera excepció en què la postura cap a la inclusió es reflecteix en percentatges més
baixos té a veure amb les posicions davant de temàtiques sensibles amb relació a la qüestió
immigratòria, és a dir, la connexió entre immigració i a) expulsió dels que cometin delictes,
b) preferències en la contractació, c) balanç entre el que s’aporta i es rep de l’estat del benestar
i d) efectes sobre l’atenció sanitària.
EL POL SOCIAL DE L’EXCLUSIÓ
2. COM A POL OPOSAT AL SECTOR INCLOENT, HI HA UN SECTOR MINORITARI
DE LA POBLACIÓ, TOT I QUE CONSIDERABLE QUANTITATIVAMENT I
MOLT SIGNIFICATIU QUALITATIVAMENT, AMB POSICIONS DE MENOR O
NUL·LA ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT, EN QUÈ PREDOMINEN ACTITUDS
D’HOSTILITAT, REBUIG DE LA IMMIGRACIÓ I RECEL CAP A MINORIES
ÈTNIQUES O RELIGIOSES.

Seguint la mateixa estratègia d’anàlisi, s’han agrupat en una sola taula, i amb els mateixos blocs
temàtics, les respostes situades en l’1 o el 2 de les escales de menys a més positivitat:
TAULA SINTÈTICA 2: EL PERFIL DE L’EXCLUSIÓ I L’HOSTILITAT
Temàtica, variables i indicadors						

%

Els sembla «molt malament» o «malament» que «una part de la població
del territori procedeixi de diferents països»

7

Els sembla un «gran inconvenient» o un «inconvenient» que «hi hagi al
territori persones de diferents països»

11

Veuen «molt malament» o «malament» que «hi hagi persones amb
vestimentes diferents»

8

Veuen «molt malament» o «malament» que
«hi hagi persones amb idiomes diferents»

4

Veuen «molt malament» o «malament» que «hi hagi persones amb una
gastronomia diferent»

3

Veuen «molt malament» o «malament» que «hi hagi persones amb trets
físics diferents»

2

Veuen «molt malament» o «malament» que «hi hagi persones amb una
cultura diferent»

2
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Estan «gens» o «poc» d’acord que «els comerços d’estrangers
impulsen el comerç del barri»

28

Estan «molt» o «força» d’acord que «els comerços
d’estrangers enfonsen el comerç local»

31

«No els agrada i creuen que és perjudicial» + «Els agradaria que no fos així,
però què hi farem» respecte al fet que «a l’escola (dels seus fills) hi hagi
6
alumnes de diferents cultures i nacionalitats»
Els sembla «molt malament» o «malament» que «(a la seva localitat) es
practiquin diferents religions»

4

Els sembla un «gran inconvenient» o un «inconvenient» que «al territori hi
hagi persones d’altres religions»

10

Reconeixen tenir «força» o «molt» recel cap als musulmans

19

Els sembla «molt» o «força» acceptable que «s’exclogui una
alumna d’una escola per dur el vel islàmic»

21

Els sembla «molt» o «força» acceptable que «la gent protesti
per l’edificació d’una mesquita»

21

Reconeixen tenir «força» o «molt» recel cap als gitanos

15

Estan d’acord que «si els immigrants es volen quedar aquí,
han d’oblidar els seus costums, aprendre l’idioma i acceptar els costums
d’aquest país»

11

Estan «gens» o «poc» d’acord que els immigrants extracomunitaris
puguin votar a les eleccions municipals
(submostra: només autòctons)

19

Els sembla «molt» o «força» acceptable que «s’expulsi del país els
immigrants instal·lats legalment que cometin qualsevol delicte»
(submostra: només autòctons)

56

Els sembla «molt» o «força» acceptable que «a l’hora de contractar una
persona es prefereixi contractar un espanyol abans que un immigrant»

48

Els immigrants reben de l’Estat «molt més» o «més» del que hi aporten

55

Estan «molt» o «més aviat» d’acord que «l’atenció a la sanitat pública
s’ha vist afectada negativament per l’augment de la immigració»

35

Es pot veure que, tret d’excepcions, en el conjunt dels blocs temàtics i fins i tot en cada qüestió
hi ha una minoria social que podem estimar –inicialment– entre el 10% i el 20% amb actituds
d’exclusió. Diem «inicialment» perquè aquí cal una reestimació de les dades a l’hora d’incorporar
els efectes sobre les respostes tant del factor de «desitjabilitat social» como allò relatiu a l’«espiral del silenci» en qüestions tan sensibles com les plantejades i, sabent pel conjunt d’estudis,
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que hi ha un context intens del que és «políticament correcte». A partir de tot això, ens sembla
adequat estimar una mica més alta la quantificació d’aquest pol social minoritari, i el situem
entre el 15% i el 25% com a mínim.
A banda de la seva dimensió quantitativa, la significació qualitativa es realça almenys per dos
motius. Primer, perquè aquesta minoria s’expressa més directament quan el context l’afavoreix:
dit d’una altra manera, davant del conflicte social o intercultural obert, aquest sector radicalitza i
estén la postura adversa i d’hostilitat. Segon, la significació qualitativa d’aquesta minoria d’entre
el 15% i el 25% també es realça quan observem a l’enquesta l’enorme rellevància de les postures
ambivalents, d’indiferència i de posició intermèdia, amb la potencialitat de pas a posicions d’exclusió –també d’inclusió, si s’actua adequadament, com veurem després– que això comporta.
Analitzant la taula sintètica, observem dues excepcions en aquest ventall del 15%-25%. D’una
banda, són molt més baixos els percentatges a l’hora de valorar aspectes més «neutres» o assimilables com la diversificació del barri pel que fa a vestimentes, gastronomia, llengües, etc. I, en
coherència amb això, són molt més alts els percentatges quan el que s’està dirimint són qüestions
més sensibles per als interessos i les ideologies de les persones, com ara tot el que té a veure amb
les connexions de la immigració amb expulsió, contractes, estat del benestar i atenció sanitària.
UN AMPLI ESPECTRE SOCIAL EN L’AMBIVALÈNCIA
3. COM A POL INTERMEDI ENTRE ELS DOS ANTERIORS, HI HA UN SECTOR
DE LA POBLACIÓ AMB POSICIONS D’AMBIVALÈNCIA I AMBIGÜITAT, LA QUAL
COSA ÉS CLAU NO TAN SOLS PER INTERPRETAR LES DADES, SINÓ TAMBÉ
PER A LES POLÍTIQUES SOCIALS I L’ACCIÓ SOCIAL.

Una part important dels entrevistats passa de posicions positives a negatives en funció de la
qüestió tractada. En altres preguntes, la resposta triada tendeix cap a l’opció del «més o menys»,
«regular» o «indiferent» o, dit d’una altra manera, cap als valors mitjans en l’escala de Likert
establerta d’1 a 5. Hem recollit a la taula sintètica 3, i seguint els mateixos blocs temàtics, les
respostes en aquest últim sentit.
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TAULA SINTÈTICA 3: LA RELLEVÀNCIA DE L’AMBIVALÈNCIA,
LA INDIFERÈNCIA I LES POSICIONS INTERMÈDIES
Temàtica, variables i indicadors

%

Els sembla «ni bé ni malament» que «una part de la població del territori
procedeixi de diferents països»

26

Els sembla «ni un avantatge ni un inconvenient» que «al territori hi hagi
persones de diferents països»

47

Veuen «ni bé ni malament» que «hi hagi persones amb vestimentes diferents» 30
Veuen «ni bé ni malament» que «hi hagi persones amb idiomes diferents»

27

Veuen «ni bé ni malament» que «hi hagi persones amb una
gastronomia diferent»

23

Veuen «ni bé ni malament» que «hi hagi persones amb trets físics diferents» 27
Veuen «ni bé ni malament» que «hi hagi persones amb una cultura diferent» 23
Estan «regular» d’acord que «els comerços d’estrangers impulsen
el comerç del barri»

21

Estan «regular» d’acord que «els comerços d’estrangers enfonsen
el comerç local»

16

«Els és indiferent» que «a l’escola (dels seus fills) hi hagi alumnes de
diferents cultures i nacionalitats»

21

Els sembla «ni bé ni malament» que «(a la seva localitat) es practiquin
diferents religions»

31

Els sembla «ni un avantatge ni un inconvenient» que «al territori hi hagi
persones d’altres religions»

58

Reconeixen tenir «ni molt ni poc» recel cap als musulmans

12

Els és «indiferent» que «s’exclogui una alumna d’una escola per portar
el vel islàmic» (mostra total)

20

Els és «indiferent» que «la gent protesti per l’edificació d’una mesquita»

30
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Reconeixen tenir «ni molt ni poc» recel cap als gitanos

10

Estan «regular» d’acord que «els immigrants extracomunitaris
puguin votar a les eleccions municipals» (submostra: només autòctons)

10

Els és «indiferent» que «s’expulsi del país els immigrants instal·lats
legalment que cometin qualsevol delicte» (submostra: només autòctons)

18

Els és «indiferent» que «a l’hora de contractar una persona es prefereixi
contractar un espanyol abans que un immigrant»

18

Estan «ni d’acord ni en desacord» que «l’atenció a la sanitat
pública s’ha vist afectada negativament per l’augment de la immigració»

23

Com es pot veure analitzant les posicions intermèdies, la seva proporció es pot situar entre
el 20% i el 30%, amb unes desviacions importants segons la qüestió tractada, que de seguida
analitzarem. Però abans que res cal indicar com en són, de significatives, aquestes posicions
intermèdies i ambivalents, ja que reflecteixen un sector social molt complex d’analitzar per la
varietat de motius que es poden trobar sota aquesta posició. En efecte, a partir de la literatura
existent i de les investigacions antropològiques que hem dut a terme, podem distingir diversos
motius que conflueixen en aquest tipus de resposta:
a. L’ocultació de l’opinió, induïts per la desitjabilitat social o l’espiral del silenci, cas en què
ens trobem davant d’opinions més d’exclusió.
b. Posicions de dubte i vacil·lació, de «no tenir clares les coses», ja que, d’una banda, s’accepten coses i, de l’altra, es rebutgen.
c. «No voler-se mullar» en temàtiques sensibles, la qual cosa manifesta una percepció que
la qüestió és conflictiva en termes socials, o va associada a tensions, amb la decisió consegüent de no entrar-hi.
d. Quan el que respon és un immigrant, la postura de prudència o precaució, fins i tot de
por, davant del fet de manifestar-se sobre una cosa en la societat de recepció.
En qualsevol cas, tant per la dimensió quantitativa com pels motius subjacents, sembla clar
que aquest «sector» és tota una clau per interpretar adequadament els resultats, sobretot en la
línia del que ja s’ha esmentat respecte de la no-solidesa del pol d’inclusió i del possible àmbit
més gran del pol d’exclusió.
Ara bé, la rellevància de les posicions –complexes i diverses, insistim– intermèdies, ambivalents i indiferents també radica en el seu repte per a les polítiques públiques i la intervenció, és
a dir, per a l’acció planificada tant institucional com social. En efecte, si s’actua bé, és possible
contribuir a girar, convertir o «guanyar» una part d’aquesta posició cap a actituds d’inclusió o,
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almenys, pal·liar o evitar que aquestes posicions girin, es converteixin o «caiguin» en posicions
d’exclusió, animadversió i hostilitat.

II CONCLUSIONS
ESPECÍFIQUES SEGONS
LES DIMENSIONS DE
LA CONVIVÈNCIA
RELACIONS A LA COMUNITAT: D’ALLÒ SOCIAL A ALLÒ INTERCULTURAL

Tal com hem detallat a la introducció, el marc teòric del Projecte ICI parteix d’un model conceptual de tres tipus o modalitats de situacions de sociabilitat: convivència, coexistència i hostilitat. En aquest sentit, els resultats de l’enquesta 2015 permeten formular la conclusió següent:
4. PREDOMINI CLAR DE LA COEXISTÈNCIA, ESPAIS VALUOSOS I MINORITARIS
DE CONVIVÈNCIA I SEGMENT SÒLID I TAMBÉ MINORITARI D’HOSTILITAT.

–– Dels tres tipus de sociabilitat, la percepció majoritària entre els residents (50%) és que predomina la coexistència entre els veïns del territori de diferents cultures, nacionalitats i religions:
«amb prou feines hi ha relació, però la gent s’hi deixa viure i es respecta».
–– Un terç dels residents, d’altra banda, qualifica la relació intercultural predominant segons el
que denominem convivència: «hi ha relació de veïnatge i, si sorgeix cap problema, s’acostuma a
resoldre» (23%), o fins i tot «hi ha bona relació i els conflictes es resolen pacíficament» (13%).
–– Per últim, el 14% valora de manera negativa la relació entre els veïns del territori de diferents
cultures, nacionalitats i religions, i asseguren que hi ha hostilitat o tensió en el dia a dia.
–– Aquest primer resultat –per als 23 territoris que es van incorporar al Projecte ICI el 2014– va en
línia amb el que es va identificar a l’enquesta 2012 per als territoris que van iniciar el Projecte ICI
el 2010. En aquell cas les dades mitjanes van ser, respectivament, les següents: percepció de coexistència (50%), de convivència (26%) i d’hostilitat (18%) (NS/NC: 6%). Com es pot veure per a
aquests altres territoris i l’any 2015, la percepció del que traduïm com a «coexistència» continua en
el 50%, mentre que la «convivència» puja fins al 36% i l’hostilitat baixa fins al 14%.
Aquest resultat sobre la percepció de les relacions al territori es veu corroborat i ampliat en la
seva bona valoració amb els resultats següents:
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–– Una majoria àmplia dels residents en aquests territoris –set de cada deu– valoren com a
bones o molt bones les relacions que es desenvolupen a la seva localitat de residència, mentre que el 24% les identifica com a relacions de coexistència –es limiten a saludar-se– i amb
prou feines el 7% ho fa amb una valoració negativa –s’ignoren o són relacions molt distants.
–– Hi ha un predomini de la valoració de «bona convivència» o «relacions d’amistat» en tots
els espais analitzats. Aquesta valoració positiva és més gran a l’espai veïnal més proper,
directe i quotidià, com ara l’immoble on resideix el subjecte (80%). Les relacions indiferents augmenten en centres escolars, culturals i esportius (42%), com també als parcs i
les zones verdes (41%).
5. MAJORIA SOCIAL AFECTADA PER LA CRISI ECONÒMICA I DIVISIÓ PER LA
MEITAT SOBRE SI LA CRISI HA AFECTAT LA CONVIVÈNCIA O NO.

–– Dos de cada tres residents s’han vist afectats per la crisi econòmica. Un de cada cinc compra
menjar de menys qualitat (19%) –proporció que arriba al 27% entre els estrangers i al 17%
entre els espanyols– i surt menys amb els amics (22%). El 14% s’ha vist obligat a haver de rebre diners d’un familiar o amic i una proporció similar ha hagut de donar diners a un familiar
o amic a causa de la crisi econòmica. D’altra banda, el 6% ha hagut d’endarrerir el pagament
d’una hipoteca –el 9% entre els estrangers.
–– La percepció de prop de la meitat dels residents (54%) és que la crisi econòmica ha influït
negativament en la convivència, mentre que el 43% considera que no hi ha influït i només
el 3% respon que ha tingut una influència positiva sobre la convivència.
6. TOT I QUE MINORITARI, HI HA UN SEGMENT D’IMMIGRANTS CONSIDERABLE
AMB SENTIMENT D’ESTAR DISCRIMINAT.

–– Una de les millors aproximacions a la qüestió de les relacions que hi ha en l’àmbit local és
l’estudi de l’existència o no de discriminació i els seus motius. Més concretament, en el cas de
l’enquesta, l’anàlisi de l’existència o no de sentiment en l’entrevistat d’estar sent discriminat
o no. Per fer-ho, hem estudiat la percepció dels residents sobre l’existència o no de discriminació als territoris estudiats. Una de les primeres qüestions que hem d’assenyalar és que els
resultats varien considerablement entre diferents grups analitzats.
–– El 21% de les persones immigrades asseguren haver-se sentit discriminades per motius del
seu origen al llarg de l’últim any –proporció que arriba al 29% entre les persones d’origen
subsaharià–. El 39% dels jueus, el 26% dels hinduistes i el 19% dels musulmans manifesten
haver estat objecte de discriminació per causes religioses l’últim any.
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–– El 16% de les persones que han nascut fora d’Espanya reconeixen haver-se sentit discriminades al llarg de l’últim any a causa de tenir uns trets físics diferents. Aquesta percepció és més
freqüent en el cas de les persones d’origen subsaharià, entre les quals es duplica fins al 34%.
–– El temps de residència al territori i l’edat no influeixen en el sentiment de discriminació per
trets físics o per origen.
–– Els col·lectius que són objecte de més estigmatització o antipatia per part de la població autòctona són els marroquins (15%) i els romanesos (10%), amb una diferència significativa
respecte d’altres nacionalitats.
ACTITUDS CAP A LA DIVERSITAT, LES MINORIES ÈTNIQUES I LA IMMIGRACIÓ
7. ACTITUD POSITIVA DE LA MAJORIA PEL QUE FA ALS PROCESSOS DE
DIVERSIFICACIÓ SOCIOCULTURAL DEL SEU BARRI, DISTRICTE O MUNICIPI.

–– Una minoria pròxima al 8% es mostra obertament contrària al fet que a la localitat visquin
persones procedents d’altres països, i el 26% s’hi mostra ambivalent. L’actitud cap a la presència d’immigrants al territori es mostra relacionada amb l’edat, el nivell educatiu i la ideologia política: com més gran, menys nivell educatiu i entre els que s’ubiquen més a la dreta
es tendeix a mostrar més actitud negativa cap a la immigració.
–– Els diferents aspectes de la diversificació estudiats –vestimentes, idiomes, menjars, trets
físics i cultures diferents– presenten valoracions positives majoritàries i similars, que van des
del 75%, en el cas de la presència de diferents cultures al territori, fins al 62%, per al cas de
la presència de diferents vestimentes al territori. Les valoracions negatives presenten valors
baixos i amb un rang de variabilitat estret, que va des de prop de dos punts percentuals per
a la presència de diferents cultures fins a prop de set per al cas de les diferents vestimentes.
–– De manera consistent al que observem en l’anàlisi d’altres aspectes de la convivència, hi ha
una valoració positiva de la presència de diferents cultures –almenys des del punt de vista
declaratiu– quan s’aborda de manera abstracta i general.
8. LA «QÜESTIÓ GITANA»: MAJORIA (LLEU) SENSE CAP RECEL, JUNTAMENT
AMB UN SEGMENT MINORITARI, PERÒ SIGNIFICATIU, QUE RECONEIX TENIR
RECEL CAP ALS GITANOS (INDICADOR DE GITANOFÒBIA).

El 51% de la població reconeix l’existència de nivells elevats de gitanofòbia a la societat espanyola
en general i el 32% al seu propi territori de residència. D’altra banda, únicament el 57% dels enquestats va respondre que no sent recel cap a les persones gitanes, mentre que el 15% assegura
que hi sent força o molt recel.
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9. LA «QÜESTIÓ DE L’ISLAM»: MAJORIA (LLEU) SENSE RECEL A UN SEGMENT
MINORITARI, PERÒ MOLT SIGNIFICATIU, QUE RECONEIX TENIR RECEL CAP A
«ALLÒ MUSULMÀ» (INDICADOR D’ISLAMOFÒBIA).

–– Respecte de l’Islam, dos de cada deu asseguren sentir molt o força recel vers aquesta religió,
mentre que prop de la meitat (51%) dels entrevistats no musulmans assegura no sentir cap
recel cap a aquesta religió. Aquests valors són semblants als identificats el 2010 i el 2012 en
altres territoris d’alta diversitat estudiats.
10. ACTITUD FAVORABLE PERÒ AMB UN SECTOR «CRÍTIC» RELLEVANT
RESPECTE DELS COMERÇOS DE BARRI GESTIONATS PER ESTRANGERS.

–– El 53% dels enquestats està «molt» o «força» d’acord que els comerços d’estrangers «impulsen
el comerç del barri», mentre que el 28% hi està «gens» o «poc» d’acord.
–– D’altra banda, el 51% està «gens» o «poc» d’acord que els comerços d’estrangers «enfonsen el
comerç local», mentre que el 21% hi està «molt» o «força» d’acord.
11. ACTITUD MAJORITÀRIA FAVORABLE AL PROCÉS DE DIVERSIFICACIÓ
RELIGIOSA, SI BÉ AMB UN AMPLI SEGMENT AMBIVALENT.

–– La major part de la població (65%) expressa actituds favorables cap a la pràctica de diferents
religions als territoris d’alta diversitat estudiats, prop de tres de cada deu hi expressen actituds ambivalents i prop del 4% expressa obertament disconformitat amb la diversitat de
pràctiques religioses. A més, observem que un de cada deu residents considera que la pràctica
de diverses religions a la localitat és un inconvenient.
12. PRESÈNCIA MÉS GRAN DE LES ACTITUDS D’EXCLUSIÓ, HOSTILITAT I
INTOLERÀNCIA CAP A LA IMMIGRACIÓ ENTRE LA GENT MÉS GRAN, AMB
MENYS NIVELL EDUCATIU I IDEOLOGIA DE DRETA.

–– Les persones de més edat i les de menys nivell educatiu presenten un percentatge de resposta
ambivalent més gran en totes les categories. D’altra banda, el fet de tenir una parella estrangera redueix ostensiblement la proporció de respostes ambivalents o negatives.
13. MAJORIA I MINORIA PEL QUE FA A L’ESCOLA I LA SEVA DIVERSITAT
SOCIOCULTURAL.

–– Gairebé tres quartes parts dels pares i les mares d’infants escolaritzats (73%) expressen actituds favorables al fet que a les escoles hi hagi alumnes de diferents cultures i nacionalitats,
mentre que el 21% expressa una actitud ni positiva ni negativa, i el 6%, negativa.
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14. RELLEVÀNCIA DE LES PERCEPCIONS SOBRE IMMIGRACIÓ, SISTEMA
PÚBLIC DE SALUT I ESTAT DEL BENESTAR.

–– El 41% de la població autòctona creu que la sanitat pública s’ha vist afectada de manera
negativa per l’augment de la immigració.
–– A més, fins a dos de cada tres afirmen que els immigrants reben «més» o «molt més» del que
aporten a l’Estat, malgrat que els estudis econòmics constaten el contrari. S’observen més valoracions negatives entre la població amb menys nivell educatiu, entre els que fa més temps
que són al territori, entre els que han patit més la crisi, entre els que han estat migrants
interns i entre les persones que s’ubiquen ideològicament més a la dreta.
NORMATIVES, REGLES DEL JOC I CIVISME
15. PERCEPCIÓ MAJORITÀRIA QUE ES COMPLEIXEN LES NORMES DE
CONVIVÈNCIA A L’EDIFICI.

–– Una majoria àmplia considera que es compleixen les normes bàsiques de convivència pel
que fa a l’evitació de sorolls (70%), el manteniment de la neteja (75%) i el tracte respectuós
a l’edifici (83%).
16. TAMBÉ MAJORIA, PERÒ CONSIDERABLEMENT MENYS ÀMPLIA, RESPECTE
DEL COMPLIMENT DE LES NORMES DE CIVISME A LA LOCALITAT.

–– Una mica més de la meitat (55%) respon que la norma d’assistència a reunions de comunitat
es compleix «força» o «molt».
17. NO TOTHOM LES COMPLEIX IGUALMENT. MAJORIA ÀMPLIA D’AUTÒCTONS
QUE ASSENYALA ALGUNS COL·LECTIUS D’IMMIGRANTS COM A MENYS
RESPECTUOSOS AMB LES NORMES.

–– Gairebé tres de cada quatre residents diferencien entre els que compleixen millor i pitjor les
normes de convivència, i assenyalen persones o col·lectius concrets, mentre que només un
de cada tres creu que, en general, tothom les respecta igualment.
–– En concret, el 67% dels espanyols als territoris d’estudis assenyalen, en alguna mesura, algun
dels col·lectius d’immigrants com els que respecten menys les normes de convivència.
–– Els valors dels indicadors de normativitat es mantenen pràcticament igual entre la població
autòctona i la forana. Únicament s’observen diferències en la percepció del compliment de
l’assistència a les reunions de la comunitat –més gran entre les persones nascudes a Espanya– i en la percepció de l’ús adequat de l’espai públic i dels hàbits de neteja a la localitat –més
gran entre les persones immigrades.
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VALORS EN LA VIDA LOCAL
18. MAJORIA ÀMPLIA A FAVOR DEL PLURALISME CULTURAL I UNA MINORIA
REDUÏDA ASSIMILACIONISTA.

–– Una minoria dels residents (11%) creu que els immigrants «han d’oblidar els seus costums,
aprendre l’idioma i acceptar els costums d’aquest país». Aquesta proporció de posicions assimilacionistes és semblant a la registrada per a la mitjana de la població espanyola (8%).
–– Així mateix, és similar a la de postures hostils registrades en altres preguntes, com ara les
actituds enfront de la diversitat religiosa o la presència d’immigrants al territori. Les persones de més edat i les que s’ubiquen més a la dreta ideològicament són les que presenten una
proporció més gran d’individus amb una posició assimilacionista.
19. POSICIÓ MAJORITÀRIAMENT TOLERANT –I EN DIFERENTS GRAUS–
RESPECTE D’ALGUNS TEMES SENSIBLES I D’ÀMPLIA COBERTURA MEDIÀTICA
–COM ARA INSTAL·LACIÓ DE MESQUITES O ÚS DEL VEL ISLÀMIC–, SI BÉ AMB
UNS IMPORTANTS SECTORS AMB POSICIONS DE REBUIG.

–– Prop de la meitat dels residents considera poc o gens acceptable que es protesti per l’edificació
d’una mesquita, proporció que arriba al 64% davant del cas que s’expulsi una alumna d’una
escola per portar el hijab o vel islàmic.
–– Entre la població immigrada, les posicions pluralistes pel que fa a la presència pública de la
diversitat religiosa són més freqüents.
20. INVERSIÓ DE LES PROPORCIONS ANTERIORS –ÉS A DIR, MAJORIA
EXCLOENT I MINORIA INCLOENT– EN TEMES IGUALMENT SENSIBLES I
MEDIÀTICS RELATIUS A IMMIGRACIÓ/OCUPACIÓ I IMMIGRACIÓ/DELICTES.

–– Prop de la meitat dels enquestats (51%) veuen molt acceptable o acceptable que s’expulsi
del país un immigrant instal·lat legalment si comet qualsevol delicte, mentre que el 18% s’hi
expressa de manera ambivalent i un de cada tres (31%) s’hi mostra contrari. Les persones
més grans i les que s’ubiquen més a la dreta ideològicament presenten una proporció més
gran de respostes contràries a la igualtat de drets legals.
–– Amb unes proporcions molt semblants al cas anterior, prop de la meitat (47%) considera acceptable o molt acceptable que es prefereixi contractar un espanyol abans que un immigrant,
mentre que el 18% s’hi expressa de manera ambivalent i un de cada tres (35%) considera que
no és acceptable que la nacionalitat sigui el criteri que s’apliqui per decidir un contracte laboral.
–– En la qüestió anterior, les diferències entre la població autòctona i la forana són més grans.
Mentre que entre els primers el 56% considera acceptable la discriminació laboral per motius de nacionalitat –amb unes proporcions molt semblants a la variable anterior–, entre la
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població immigrada es mostra més freqüentment el desacord i aquest valor amb prou feines
arriba al 17%. Aquesta diferència més gran d’opinions entre població autòctona i forana es
constata en els valors mitjans de l’escala d’aquesta variable (2,51 i 3,71, respectivament).
21. DIFERÈNCIES NOTABLES ENTRE AUTÒCTONS I ESTRANGERS PEL QUE
FA A LA PRESÈNCIA A LA LOCALITAT D’UNS VALORS DETERMINATS:
SOLIDARITAT, RESPECTE, PLURALISME, IGUALTAT.

–– En la dimensió convivencial dels valors –o axiològica–, les diferències entre tots dos col·lectius
són considerables en tots els indicadors compostos: són més grans els valors obtinguts entre
la població forana, tret del cas de l’indicador compost de solidaritat –l’únic que no feia referència a relacions interculturals sinó als valors de solidaritat en les relacions socials a la localitat.
PARTICIPACIÓ I MOBILITZACIÓ
22. NIVELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ BAIX.

–– Els resultats mostren uns territoris amb una participació i un associacionisme relativament
baixos, tant entre espanyols com entre estrangers: ofereixen uns valors mitjans per sota de
la població general a Espanya.
–– La presència d’estrangers en associacions d’immigrants és molt reduïda: amb prou feines el
4% indica estar vinculat a alguna.
23. MÉS MOBILITZACIÓ QUE PERTINENÇA A ASSOCIACIONS.

–– El 14% ha participat en alguna manifestació al llarg de l’últim any, un nivell inferior al de la
mitjana de la població espanyola.
–– L’indicador compost de mobilització social reflecteix nivells de mobilització més elevats entre
les persones nascudes a Espanya (1,56) que entre la població immigrada (1,24), com també
l’indicador compost d’associacionisme (1,56 i 1,36, respectivament).
24. MAJORIA A FAVOR DEL VOT DELS EXTRACOMUNITARIS A LES ELECCIONS
LOCALS.

–– El dret dels estrangers a votar a les eleccions municipals el defensa el 61% de la població
autòctona i el 88% de les persones immigrades.
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COMUNICACIÓ INTERCULTURAL: DE LA DIVERSITAT
LINGÜÍSTICA A L’ÚS DELS MITJANS
25. NOTABLE PLURILINGÜISME…, I MÉS ELEVAT ENTRE JOVES I ESTRANGERS.

–– El plurilingüisme és un fenomen freqüent a les localitats d’estudi, ja que la meitat dels seus
habitants (50%) parla, almenys, un segon idioma. S’observen diferències significatives entre
població espanyola i estrangera. Així, dues de cada tres persones immigrades (69%) parlen
almenys un segon idioma, vint-i-quatre punts percentuals més que entre els espanyols.
–– Hi ha unes diferències clares per edats. El maneig d’almenys un segon idioma és molt més
freqüent entre els menors de 35 anys (63%) que entre els de més de 55 anys (35%). Entre
els estrangers, el 40% té l’espanyol com a idioma matern, el 26% l’àrab, el 5% el romanès i el
3% el berber o amazic.
26. ACCÉS PARITARI ENTRE AUTÒCTONS I ESTRANGERS ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ GENERALISTES, SENSE QUE –ALMENYS ARA COM ARA– ELS
AUTÒCTONS ACCEDEIXIN SIGNIFICATIVAMENT ALS MITJANS PROPIS DE LA
IMMIGRACIÓ I LA DIÀSPORA.

–– En l’accés als mitjans de comunicació, tant la població autòctona com la immigrada accedeix a
mitjans de premsa, ràdio o televisió generalista. En canvi, el consum de mitjans especialitzats
en altres contextos culturals és minoritari, especialment entre els espanyols.
27. ÚS ÀMPLIAMENT MAJORITARI D’EINES DIGITALS DE COMUNICACIÓ;
ENCARA MÉS GRAN ENTRE LA POBLACIÓ IMMIGRADA, AMB EL SEU
COMPONENT DE COMUNICACIÓ TRANSNACIONAL.

–– Les eines digitals de comunicació, com Facebook, WhatsApp i Skype, s’utilitzen àmpliament:
dos de cada tres les han fet servit alguna vegada durant l’últim mes. Entre les persones immigrades, la proporció arriba al 75%. Aquest ús més elevat està vinculat amb la necessitat
de comunicar-se amb el país d’origen: el 61% han utilitzat aquests mitjans digitals al llarg de
l’últim mes per comunicar-se amb familiars fora d’Espanya i el 46% per comunicar-se amb
amistats fora d’Espanya.
–– Els indicadors compostos de comunicació tenen valors més elevats entre la població immigrada. Aquesta diferència indica un grau més alt d’ús d’idiomes diferents del matern, i també
un consum més divers de mitjans de comunicació.
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CONFLICTIVITAT INTERPERSONAL I AL TERRITORI
28. NIVELL RELATIVAMENT BAIX DE CONFLICTE INTERPERSONAL DECLARAT.

–– Hi ha un nivell relativament baix de conflicte interpersonal: el 88% declara no haver tingut
cap tipus d’incident l’últim any. Només el 7% de la població reporta més d’un conflicte
durant l’últim any.
–– Quan el conflicte apareix, la forma més freqüent són les discussions (60%) o els insults
(34%). La presència d’altres conflictes de més gravetat són minoritaris entre la població
d’estudi. Pel que fa a la freqüència i les expressions de la conflictivitat interpersonal, no hi
ha diferències rellevants entre la població autòctona i la immigrada.
–– Tot i que el conflicte visible és relativament baix, quan es produeix queda, força vegades, sense
resoldre. Quatre de cada deu incidents ocorreguts al llarg de l’últim any es queden en estat latent.
29. PERCEPCIÓ DISPAR PEL QUE FA A LA PRESÈNCIA DE CONFLICTIVITAT AL
TERRITORI: DES D’UNA MAJORIA QUE NO LA VEU FINS A UNA MINORIA QUE
CONSIDERA EL BARRI DIRECTAMENT «CONFLICTIU» I «HOSTIL».

–– La percepció general sobre la conflictivitat a la localitat és consistent amb el relativament
baix nivell de conflictivitat interpersonal: una mica més de sis de cada deu consideren que
hi ha pocs conflictes de convivència o cap a la seva localitat.
–– Així i tot, prop del 20% considera que hi ha molts o força conflictes de convivència al territori.
La resta (16%) respon de manera ambivalent.
30. COM MÉS NIVELL EDUCATIU, MÉS PERCEPCIÓ QUE HI HA HOSTILITAT A LA
LOCALITAT.

–– Davant de la percepció de seguretat i d’hostilitat del territori, s’obtenen unes proporcions de
respostes semblants. En aquest últim cas, com més nivell educatiu té l’entrevistat, més gran
és la seva percepció que hi ha hostilitat a la localitat.
–– Els indicadors en aquesta dimensió es mantenen pràcticament igual entre la població autòctona i la forana. Això indica que, a diferència del que s’ha registrat en la majoria de les
dimensions, la conflictivitat i la seva percepció no ofereixen diferències significatives entre
tots dos grups de població.
IDENTITAT LOCAL I PERTINENÇA
31. SATISFACCIÓ DE VIURE A LA LOCALITAT PER PART D’UNA MAJORIA ÀMPLIA.

–– Una majoria molt àmplia –vuit de cada deu– se sent a gust a la localitat en la qual resideix.
–– Un de cada deu assegura sentir-s’hi a disgust.
–– La valoració residencial és molt semblant entre la població autòctona i la forana.
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32. ALT NIVELL D’IDENTIFICACIÓ AMB LA LOCALITAT ON ES VIU.

–– Una àmplia majoria (77%) se senten «molt» o «força» identificats amb el barri on resideixen,
proporció que augmenta fins al 84% quan s’identifiquen amb el municipi en el qual resideixen.
–– Com més grans i més temps de residència, més gran és el sentiment de pertinença.
–– Entre les persones immigrades, el vincle identitari més fort és amb el país d’origen. El 69%
manifesta que se sent «molt» pertanyent al seu país, i el 24%, «força». El manteniment d’un
vincle de pertinença fort amb el país d’origen és positiu i pot contribuir a una millor adaptació i satisfacció de necessitats en el procés biogràfic de migració.
–– Després del país d’origen, les persones d’origen estranger s’identifiquen majoritàriament,
en segon lloc, amb el territori i el municipi on resideixen. Els estrangers no renuncien a les
identitats que han construït abans de la seva arribada i, generalment, en construeixen de
noves a partir del seu entorn més proper.
–– La baixa identificació amb el país d’acollida pot reflectir una sensació d’exclusió simbòlica –com també s’observa en altres països– i que pot derivar en problemes de pertinença i
identificació en les segones generacions. Seria molt convenient que des de les institucions
es treballi per donar un espai identitari a la diversitat d’orígens.
–– L’indicador compost de pertinença local reflecteix diferències entre la població autòctona i la
immigrada (4,22 i 3,67, respectivament, en l’escala d’1 a 5), mentre que l’indicador compost
de satisfacció residencial mostra valors més similars (4,25 i 4,12, respectivament).
33. FORT ARRELAMENT A LA SEVA LOCALITAT EN LA MAJORIA, SI BÉ HI
HA UNA MINORIA RELLEVANT QUE ES CANVIARIA DE BARRI (SEGONS
L’INDICADOR DE PREFERÈNCIA RESIDENCIAL).

–– Una majoria àmplia (63%) continuaria residint al mateix barri, mentre que el 22% es canviaria de barri però seguiria vivint al mateix municipi.
–– Les persones que fa més temps que són al territori, com també les que tenen fills i menys
nivell educatiu, prioritzen més els vincles amb la localitat i triarien en menor mesura residir
en un altre lloc.
–– D’altra banda, el 4% dels estrangers residents als territoris d’estudi manifesta el desig de
tornar al seu país d’origen.
CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS I ESTAT DEL BENESTAR
34. DE LA DESCONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES A LA
VALORACIÓ POSITIVA DE LA GESTIÓ LOCAL.

–– La confiança en l’ajuntament es veu afectada per una pèrdua general de confiança en les
institucions polítiques. Només el 40% confia en el seu govern local.
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–– Malgrat això, una àmplia majoria dels residents valoren bé la gestió municipal de la localitat
on resideixen.
–– Aquesta dissonància entre confiança i valoració de la gestió reflecteix una pèrdua de suport
polític a les institucions polítiques en general.
35. VALORACIÓ POSITIVA DELS EMPLEATS PÚBLICS, ESPECIALMENT DE
MESTRES I SANITARIS.

–– Els col·lectius d’empleats públics més ben valorats són els mestres i el personal sanitari: més
de vuit de cada deu residents en valoren l’actuació «bé» o «molt bé», mentre que per a la resta
dels col·lectius aquesta proporció se situa entre el 60% i el 65%.
–– En aquesta dimensió de confiança institucional, les diferències entre tots dos –autòctons i
persones d’origen estranger– són considerables en tots els indicadors compostos, ja que són
més elevats els valors de confiança i aprovació obtinguts entre la població immigrada.
–– Aquesta diferència apunta que la població autòctona manifesta menys satisfacció amb el
funcionament de les institucions locals en general, i també pot reflectir que té una percepció més negativa dels impactes de la població immigrada sobre els serveis públics propis de
l’estat del benestar.
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III CONCLUSIONS
PRÀCTIQUES DE CARA
A LES POLÍTIQUES
LOCALS, LA
INTERVENCIÓ SOCIAL
I EL PROJECTE
D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL
36. ASPECTES FAVORABLES I DESFAVORABLES PER A LA CONVIVÈNCIA
LOCAL.

–– El conjunt dels resultats i de les conclusions enunciades mostra tot un ventall de punts forts,
positius o favorables per a la convivència i la cohesió local, com també notables punts dèbils,
negatius o desfavorables.
–– Entre els primers hi ha les posicions majoritàries d’acceptació o bona valoració respecte de
la presència de persones immigrades des d’altres latituds, la diversificació sociocultural que
s’està produint a la localitat, el paper del comerç gestionat per estrangers, etc. Així mateix,
hi ha un sector ampli que declara no tenir cap recel vers les minories ètniques o religioses.
–– Entre els segons destaquen les actituds de rebuig de la immigració, que és vista bàsicament
com un problema i una cosa perjudicial, i també les posicions assimilacionistes.
37. IMPLICACIONS PER A LA POLÍTICA MUNICIPAL I L’ACCIÓ SOCIAL.

–– Els resultats i les conclusions anteriors identifiquen un panorama en el qual cal treballar de
manera mancomunada i amb encert per conservar i desenvolupar els aspectes positius de la
localitat, valorant les actituds obertes d’acceptació de la majoria dels ciutadans.
–– Alhora, cal aconseguir «guanyar» per al pol de la inclusió, mitjançant una acció institucional
i social adequada i eficaç, almenys una part de la posició ambivalent actual.
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–– Finalment, cal prendre nota de l’existència d’un sector de rebuig –més representat segons
s’ha indicat en determinats sectors d’edat, nivell educatiu i ideologia– desenvolupant polítiques de prevenció.
38. ALTRES CONSIDERACIONS PER AL PROJECTE ICI.

–– A més de totes les consideracions anteriors, des de la perspectiva del Projecte ICI, on s’ubica
i a qui serveix aquest estudi, en primer lloc cal reiterar la necessitat de treballar en aquests
territoris d’alta diversitat per aconseguir que transformin la coexistència predominant en
convivència genuïna i sòlida.
–– D’altra banda, també s’ha d’insistir en la necessitat que des del Projecte ICI s’arribi al conjunt
de la població, majoria i minories, i especialment als sectors que s’han identificat en l’estudi
com a proclius a posicions més excloents.
–– Finalment, és recomanable que es doni la màxima difusió d’aquest informe i les seves conclusions als diferents actors de la vida local, especialment als responsables institucionals, professionals i tècnics, membres de les entitats socials, líders ciutadans i mitjans locals de comunicació.
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Núm. qüestionari

P.3.1. Ha nascut en aquest municipi?

Territori:________________________________________________________
Data: ______________________________________________________________

Sí. PASSAR A P.4

1

No. PASSAR A P.3.2

2

No ho sap. PASSAR A P.3.2

8

No contesta. PASSAR A P.3.2

9

NOM DE L’ENTREVISTADOR:
Bon dia / bona tarda / bona nit. Sóc
(nom), entrevistador de Sigma Dos.
Estem fent una enquesta per conèixer
l’opinió dels veïns sobre la vida al barri.
Podria contestar les preguntes d’aquesta
enquesta? Li assegurem que és totalment
anònima i que ningú no tindrà accés a les
seves respostes de manera individual. Li
agraïm molt la col·laboració.

P.3.2. Ha nascut en aquesta província?
Sí. PASSAR A P.4

1

No. PASSAR A P.3.2

2

No ho sap. PASSAR A P.3.2

8

No contesta. PASSAR A P.3.2

9

P.3.3. A quin país ha nascut?

P.1. Sexe:

Espanya

01

Bangla Desh

11

El Marroc

02

La Xina

12

Home

1

Romania

03

Argentina

13

Dona

2

L’Equador

04

Bolívia

14

Colòmbia

05

Les Filipines

15

Perú

06

Hondures

16

El Pakistan

07

El Sàhara

17

Bulgària

08

El Senegal

09

No ho sap

98

Guinea

10

No contesta

99

P.2. Quants anys té?

P.3. Ha nascut en aquest barri?
Sí. PASSAR A P.4

1

No. PASSAR A P.3.1

2

No ho sap. PASSAR A P.3.1

8

No contesta. PASSAR A P.3.1

9

Un altre
(ESPECIFICAR)

Un altre (ESPECIFICAR):

97
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A TOTS

PREGUNTAR P.6 NOMÉS ALS NASCUTS

P.4. Quina és la seva nacionalitat o
nacionalitats? POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE

FORA D’ESPANYA

P.6. Quant de temps fa que és a Espanya?
Temps en anys:
00 Menys d’1 any
98 No ho sap
99 No contesta

Espanyola

01

Bangladeshiana

11

Marroquina

02

Xinesa

12

Romanesa

03

Argentina

13

Equatoriana

04

Boliviana

14

Colombiana

05

Filipina

15

Peruana

06

Hondurenya

16

A TOTS

Pakistanesa

07

Sahariana

17

Búlgara

08

P.7. Quant de temps fa que viu a
(ANOMENAR TERRITORI)?

Senegalesa

09

No ho sap

98

Guineana

10

No contesta

99

Una altra
(ESPECIFICAR)

97

Una altra (ESPECIFICAR):

Temps en anys:
00 Menys d’1 any
98 No ho sap
99 No contesta

P.4.2. Té o ha tingut alguna altra
nacionalitat?
ANOTAR A P.4

P.5. En quina mesura se sent que pertany als grups següents? LLEGIR
Molt

Força

Regular

Poc

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

Se sent espanyol

1

2

3

4

5

8

9

Se sent europeu

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

Se sent de (ANOMENAR TERRITORI)
Se sent del municipi de
(ANOMENAR TERRITORI)

Se sent de
(ANOMENAR COM. AUTÓNOMA)

Gens NS NC

PER ALS NO NASCUTS A ESPANYA

Se sent (ANOMENAR PATRONÍMIC
DEL PAÍS D’ORIGEN)
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P.8. En línies generals, fins a quin punt
es troba a gust a (ANOMENAR TERRITORI)?
LLEGIR

P.10. Què és el que li agrada més de viure
a (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR.
MÀXIM DUES RESPOSTES

Molt a gust

1

Gens a gust

5

Està ben comunicat

01

Força a gust

2

No ho sap

8

Molts serveis

02

3

No contesta

9

Bones relacions entre els veïns

03

Hi ha diversitat cultural

04

Hi té la família i els amics

05

Zones verdes

06

La tranquil·litat

07

Li n’agrada tot (NO LLEGIR)

95

No li n’agrada res (NO LLEGIR)

96

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99

Regular
(NO LLEGIR)

Poc a gust

4

P.9. Si pogués triar lliurement, què triaria?
LLEGIR. UNA SOLA RESPOSTA
Continuaria vivint al mateix barri

1

Es mudaria a un altre barri d’aquest
municipi

2

Es mudaria a una altra ciutat o poble
d’aquesta comunitat autònoma

3

Es mudaria a una altra ciutat o poble
d’una altra regió d’Espanya

4

Se n’aniria a un altre país (diferent del
seu país d’origen)

5

PER ALS NO NASCUTS A ESPANYA

Se’n tornaria al seu país

6

No ho sap

8

No contesta

9
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P.10.1. Què és el que li agrada menys de viure a (ANOMENAR TERRITORI)? Quins són els dos
problemes principals que té? NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES
La inseguretat

01

El soroll

08

La falta de civisme

02

La immigració

09

La contaminació

03

La discriminació/xenofòbia

10

La falta d’aparcament

04

La brutícia

05

Altres (ESPECIFICAR)

97

Les drogues

06

No ho sap

98

El botellón

07

No contesta

99

Res, tot està bé

96

(NO LLEGIR)

Un altre (ESPECIFICAR):

P.11. Ha viscut alguna de les situacions
següents al llarg de l’últim any?
LLEGIR TOTES. POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE

P.11.1. Segons vostè, diria que la crisi ha
influït en la convivència a (ANOMENAR
TERRITORI)? LLEGIR
Ha millorat molt

1

Endarrerir el pagament de la hipoteca

1

Ha millorat una mica

2

Rebre diners d’un familiar o amic

2

No hi ha influït

3

Anul·lar un viatge de vacances

3

Comprar habitualment menjar de
menys qualitat

4

Donar diners a un familiar o amic

5

Sortir menys amb els amics

6

No ho sap

8

Cap d’aquestes (NO LLEGIR)

7

No contesta

9

No ho sap

8

No contesta

9

Ha empitjorat
Ha empitjorat molt

4. PASSAR
A P.11.2

5. PASSAR
A P.11.2
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PREGUNTAR P.11.2 NOMÉS SI CODIS 4 o

A TOTS

5 A P.11

P.13. Quantes persones viuen a casa
seva, vostè inclòs? SI L’ENTREVISTAT
VIU SOL, ANOTAR 01 I PASSAR A P.15

P.11.2. En quin sentit creu que la crisi
ha empitjorat més la convivència a
(ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR. UNA
SOLA RESPOSTA

No ho sap

98

No contesta

99

Hi ha més delinqüència

01

Hi ha més violència

02

Hi ha més desconfiança

03

Hi ha més tensions o conflictes

04

P.14. Viu amb la seva parella?

Un altre (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

Sí (en té i viu amb la seva
parella)

1

No contesta

99

No (en té però no viu amb
la seva parella)

2
3. PASSAR

No té parella
A TOTS

9. PASSAR

No contesta

P.12. A la llista següent hi ha diversos
grups de gent. Em podria indicar els que
NO li agradaria tenir de veïns? LLEGIR.
POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Drogoaddictes

01

Gent amb antecedents penals

02

Persones que beuen molt

03

Homosexuals

04

Persones afectades per la sida

05

Gent d’una altra raça

06

Treballadors immigrants

07

Persones d’altres religions

08

Parelles que conviuen sense estar
casats

09

Persones que parlen idiomes
diferents del seu

10

Cap

A P.15

11

No ho sap

98

No contesta

99

A P.15

PREGUNTAR P.14 NOMÉS ALS QUE TENEN
PARELLA, CODI 1 o 2 DE P.14

P.14.1. Quina és la nacionalitat de la seva
parella?
Espanyola

01

Bangladeshiana

11

Marroquina

02

Xinesa

12

Romanesa

03

Argentina

13

Equatoriana

04

Boliviana

14

Colombiana

05

Filipina

15

Peruana

06

Hondurenya

16

Pakistanesa

07

Sahrauí

17

Búlgara

08

Senegalesa

09

No ho sap

98

Guineana

10

No contesta

99

Una altra
(ESPECIFICAR)

Una altra (ESPECIFICAR):

97
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A TOTS

P.15. En una escala d’1 a 5, creu que a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha…? LLEGIR
En què: 1 molt, 2 força, 3 regular, 4 poc i 5 gens

M F R P G NS NC

Solidaritat i ajuda entre les persones encara que no es coneguin

1

2

3 4 5 8

9

Respecte a les creences religioses de cada persona o grup

1

2

3 4 5 8

9

Respecte cap a les persones d’altres nacionalitats

1

2

3 4 5 8

9

Respecte cap a les persones d’ètnia gitana

1

2

3 4 5 8

9

Respecte cap a persones de diferents orientacions sexuals

1

2

3 4 5 8

9

Violència contra les dones

1

2

3 4 5 8

9

Respecte cap a les persones amb algun tipus de discapacitat

1

2

3 4 5 8

9

P.16. Com definiria el tipus de relació
que té, en general, amb les persones
de (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR.
POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE. MÀXIM
DUES RESPOSTES. LLEGIR OPCIONS
DE RESPOSTA, SI NO HI HA RESPOSTA
ESPONTÀNIA

P.17. Quins elements li semblen importants
perquè hi hagi una bona convivència
a (ANOMENAR TERRITORI)? NO LLEGIR.
MÀXIM DUES RESPOSTES. LLEGIR
OPCIONS DE RESPOSTA, SI NO HI HA
RESPOSTA ESPONTÀNIA
Més civisme

01

S’ignoren

01

Més tolerància amb els immigrants

02

Només de vista

02

Que tothom sigui honrat

03

Es limiten a saludar-se

03

De conversa de tant en tant

04

Que els immigrants s’adaptin als
costums d’aquí

04

De cooperació ocasionalment

05

Més seguretat

05

D’amistat

06

Més feina

06

Es conviden a les cases

07

07

Acostumen a quedar pel barri

08

Més diàleg entre els que viuen al
barri

Altres (ESPECIFICAR)

97

Menys drogues

08

No ho sap

98

Respectar més els altres

09

No contesta

99

Més diners / millor qualitat de vida

10

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99
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P.18. En general, es compleixen les normes o les regles bàsiques de convivència al seu
edifici (O, EN EL CAS D’HABITATGES INDIVIDUALS, EN ELS DEL COSTAT), pel que fa a...?
LLEGIR
Totalment

Força

A mitges

Poc

Gens

NS

NC

Evitar sorolls

1

2

3

4

5

8

9

Mantenir la neteja

1

2

3

4

5

8

9

Assistir a les
reunions de la
comunitat

1

2

3

4

5

8

9

Tracte educat o
amb respecte

1

2

3

4

5

8

9

P.19. Creu que a (ANOMENAR TERRITORI) es té en compte el fet de mantenir hàbits de neteja i
higiene? LLEGIR
Totalment

Força

A mitges

Poc

Gens

NS

NC

1

2

3

4

5

8

9

P.19.1. I creu que es fan servir adequadament els espais públics (carrers, places, parcs…)?
LLEGIR
Totalment

Força

A mitges

Poc

Gens

NS

NC

1

2

3

4

5

8

9

P.20. Diria que totes les persones de (ANOMENAR TERRITORI) respecten igualment aquestes
normes de convivència?
Sí

1. PASSAR A P.21

No

2. PASSAR A P.20.1

No ho sap

8. PASSAR A P.21

No contesta

9. PASSAR A P.21

índex
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PREGUNTAR P.20.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN CODI 2 A P.20

P.20.1. Qui creu que les respecta menys? NO LLEGIR.
POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Alguns

Tots

NS

NC

Immigrants

01

01

8

9

Espanyols

02

02

8

9

Àrabs/musulmans/marroquins/pakistanesos

03

03

8

9

Africans/subsaharians

04

04

8

9

Llatinoamericans

05

05

8

9

Romanesos

06

06

8

9

Gitanos

07

07

8

9

Turistes

08

08

8

9

Joves/adolescents

09

09

8

9

Gent gran

10

10

8

9

Alguns veïns en concret

11

11

8

9

Altres (ESPECIFICAR)

12

12

8

9

P.21.2. Durant els últims 12 mesos, ha fet
alguna de les activitats següents?
LLEGIR

A TOTS

P.21. És soci o participa actualment en…?
LLEGIR

SÍ NO NC

SÍ NO NC
Club esportiu

1

2

9

ONG o associació cultural

1

2

9

Partit polític

1

2

9

Moviment social

1

2

9

Associació de veïns

1

2

9

Parròquia o associació
religiosa

1

2

9

Sindicat

1

2

9

Associació d’immigrants

1

2

9

Associació del poble gitano

1

2

9

AMPA (associació de mares i
pares d’alumnes)

1

2

9

Ha participat en alguna
manifestació

1

2

9

Ha signat una petició en una
campanya de recollida de
signatures

1

2

9

Ha col·laborat
amb una plataforma
d’acció ciutadana o
moviment social

1

2

9

Ha col·laborat amb un banc
d’aliments

1

2

9

índex
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P.22. Ha participat en algun projecte de caràcter social i/o comunitari, per atendre un
col·lectiu o una necessitat concreta?
Sí

1

No

2

No ho sap

8

No contesta

9

A TOTS

P.23. Habitualment o amb una certa freqüència…? LLEGIR
SÍ NO NS NC
1

Llegeix diaris relacionats amb algun col·lectiu immigrant o grup cultural
(per exemple, Latino, etc.)

1

2

8

9

2

Llegeix diaris de temàtiques generals (El País, El Mundo, etc.)

1

2

8

9

3

Escolta emissores de ràdio o programes de ràdio relacionats amb algun
col·lectiu immigrant o grup cultural

1

2

8

9

4

Escolta ràdios de temàtiques generals

1

2

8

9

5

Mira cadenes de televisió o programes relacionats amb algun
col·lectiu immigrant o grup cultural (per exemple, Canal Latino, Al
Jazeera, etc.)

1

2

8

9

6

Mira televisions de temàtiques generals

1

2

8

9

7

Consulta pàgines d’internet relacionades amb l’actualitat d’algun
col·lectiu immigrant o grup cultural

1

2

8

9

8

Consulta pàgines d’internet relacionades amb l’actualitat d’Espanya

1

2

8

9

PREGUNTAR NOMÉS ALS QUE CONTESTEN CODI 1, SÍ, ALS ÍTEMS 1, 3, 5 I 7

P.23.1. Quins són els motius pels quals llegeix, escolta, mira o accedeix a aquests diaris,
programes de ràdio, canals de televisió o pàgines d’internet relacionats amb algun
col·lectiu immigrant o grup cultural? NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES
Per mantenir-se informat de l’actualitat del SEU país

01

Per ampliar el coneixement d’ALTRES cultures

02

Per aprendre altres idiomes

03

Per diversió o entreteniment

04

Perquè els entén / estan en el seu idioma

05

Perquè hi troba punts de vista que no troba en altres mitjans

06

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99

índex
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A TOTS

P.23.2. Durant l’últim mes ha fet servir serveis
digitals com ara WhatsApp, Facebook o Skype?
Sí

1
2. PASSAR
A P.24

No
No ho sap

8

No contesta

9

P.23.3. Per a què els va utilitzar? LLEGIR.
POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE
Fora
A
Espanya d’Espanya
Per comunicar-se amb
familiars

01

01

Per feina o estudis

02

02

Per comunicar-se amb
amistats

03

03

Per buscar o compartir
informació d’actualitat

04

04

Per buscar o compartir
informació de lleure i
temps lliure

05

05

No ho sap

98

98

No contesta

99

99
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Bona
convivència

Indiferent però
bona educació

Cap tracte

Males relacions

Els veïns del mateix
immoble o la casa del
costat

1

2

3

4

5

7

8

Els veïns del barri

1

2

3

4

5

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Les persones amb qui
coincideix en centres
escolars, culturals,
esportius…
Les persones amb qui
coincideix al parc o
el jardí de la zona

No va a
aquests llocs
(NO LLEGIR)

Relacions
d’amistat

P.24. Com definiria la relació que té amb…? LLEGIR

NS NC

Totalment
d’acord

Força d’acord

Ni d’acord ni
en desacord

Força en
desacord

Totalment en
desacord

P.25. Ara li llegiré unes frases sobre (ANOMENAR TERRITORI). Digui’m fins a quin punt
està d’acord amb cada una. El seu barri… LLEGIR

NS

Té conflictes de
convivència

1

2

3

4

5

8

9

És segur

1

2

3

4

5

8

9

És hostil

1

2

3

4

5

8

9

NC
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P.26. Una part de la població de (ANOMENAR TERRITORI) procedeix de diferents països. Com
creu que li sembla a la majoria de la gent de (ANOMENAR TERRITORI)? LLEGIR
P.26.1. I què li sembla a vostè? LLEGIR
Ni bé ni
Molt
malament Malament
malament
(NO LLEGIR)

Molt bé

Bé

A la majoria de la gent

1

2

3

4

A vostè

1

2

3

4

NS

NC

5

8

9

5

8

9

P.26.2. Durant els últims anys, a (ANOMENAR TERRITORI) hi ha hagut un augment de persones
procedents de diversos països i cultures. Com veu que…? LLEGIR
Molt
Ni bé ni
Malament
NS NC
malament
malament

Molt bé

Bé

Hi hagi persones amb
vestimentes diferents

1

2

3

4

5

8

9

Se sentin diferents idiomes
al carrer

1

2

3

4

5

8

9

Hi hagi oferta de menjars
d’altres parts del món

1

2

3

4

5

8

9

Hi hagi persones de diferents
trets físics

1

2

3

4

5

8

9

Es practiquin diferents
religions

1

2

3

4

5

8

9

Hi hagi altres formes
artístiques i culturals

1

2

3

4

5

8

9
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P.27. En general, i pensant en tots els casos possibles, fins a quin punt li sembla acceptable
que…? LLEGIR
Molt
Força
acceptable acceptable

Indiferent
(NO
LLEGIR)

Poc
Gens
NS NC
acceptable acceptable

A l’hora de
contractar una
persona, es
prefereixi contractar
un espanyol abans
que un immigrant

1

2

3

4

5

8

9

S’exclogui una
alumna d’una
escola per dur el vel
islàmic

1

2

3

4

5

8

9

La gent protesti
contra l’edificació
d’una mesquita al
seu barri

1

2

3

4

5

8

9

S’expulsi del país
els immigrants
instal·lats legalment
que cometin
qualsevol delicte

1

2

3

4

5

8

9

P.28. Segons la seva opinió, els immigrants reben de l’Estat...?
LLEGIR. NOMÉS UNA RESPOSTA
Molt més del que hi aporten

1

Més del que hi aporten

2

Tant com hi aporten

3

Menys del que hi aporten

4

Molt menys del que hi aporten

5

No ho sap

8

No contesta

9

índex
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P.29. Hi ha cap col·lectiu d’estrangers en
particular que li caigui millor o pel qual
tingui més simpatia? NO LLEGIR.
MÀXIM DUES RESPOSTES

P.32. Fins a quin punt està d’acord o
en desacord amb l’opinió que l’atenció
a la sanitat pública s’ha vist afectada
negativament per l’augment de la
immigració? LLEGIR

P.30. I algun que li caigui pitjor o pel qual
tingui menys simpatia? NO LLEGIR.
MÀXIM DUES RESPOSTES

Molt d’acord

1

Més aviat d’acord

2

P.29

P.30

Marroquins

01

01

(NO LLEGIR)

Romanesos

02

02

Més aviat en desacord

4

Equatorians

03

03

Molt en desacord

5

Peruans

04

04

No ho sap

8

Colombians

05

05

No contesta

9

Argentins

06

06

Xinesos

07

07

Anglesos

08

08

Francesos

09

09

Cap

10

10

97

97

No ho sap

98

98

No contesta

99

99

Altres (ESPECIFICAR)

Ni d’acord ni en desacord

3

P.33. Va als petits comerços de
(ANOMENAR TERRITORI) regentats per
estrangers? LLEGIR

P.31. A l’edifici on viu (O EN EL CAS
D’HABITATGES INDIVIDUALS, ALS DEL
COSTAT)… LLEGIR
Tots són espanyols

1

Gairebé tots són espanyols però hi
ha algun estranger

2

Hi ha tants espanyols com
estrangers

3

Gairebé tots són estrangers però hi
ha algun espanyol

4

Tots són estrangers

5

No ho sap

8

No contesta

9

Habitualment

1

Força

2

De vegades

3

Gairebé mai

4

Mai

5

No ho sap

8

No contesta

9
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P.34. Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb les frases següents? Que hi hagi
comerços d’estrangers a (ANOMENAR TERRITORI) suposa que… LLEGIR
Molt
Més aviat
d’acord d’acord

Ni d’acord ni
Més aviat en
en desacord
desacord
(NO LLEGIR)

Molt en
desacord

NS NC

Han donat un
impuls al comerç
del barri

1

2

3

4

5

8

9

Han enfonsat el
comerç
tradicional
del barri

1

2

3

4

5

8

9

Permeten accedir
a altres tipus
de productes
i serveis

1

2

3

4

5

8

9

Són només per a
estrangers

1

2

3

4

5

8

9

P.35. Segons vostè, que hi hagi a
(ANOMENAR TERRITORI) persones de
diferents països, en quina mesura és un
avantatge o un inconvenient? NO LLEGIR

P.37. Creu que entre els veïns de
(ANOMENAR TERRITORI) de diferents
cultures, nacionalitats o religions…?
LLEGIR. NOMÉS UNA RESPOSTA

P.36. I d’altres religions? NO LLEGIR

Hi ha hostilitat en el dia a dia

1

Hi ha tensió en el dia a dia

2

Amb prou feines hi ha relació, però la
gent es deixa viure, es respecta

3

Hi ha relació de veïnatge i, si hi ha cap
problema, s’acostuma a resoldre

4

Hi ha bona relació i es resolen els
conflictes pacíficament

5

No ho sap

8

No contesta

9

Diferents Altres
països religions
És un gran avantatge

1

1

És un avantatge

2

2

No és ni un avantatge
ni un inconvenient

3

3

És un inconvenient

4

4

És un gran
inconvenient

5

5

No ho sap

8

8

No contesta

9

9
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P.38. Sovint, els immigrants que vénen a (ANOMENAR TERRITORI) tenen una cultura, una
llengua i uns costums diferents. Respecte d’això, amb quina de les frases següents està
més d’acord? LLEGIR
Encara que aprenguin la llengua i els costums d’aquí, és bo que també
mantinguin la seva llengua i costums

1

Si els immigrants es volen quedar aquí, han d’oblidar els seus costums, aprendre
l’idioma i acceptar els costums d’aquest país

2

No ho sap

8

No contesta

9

P.39. Com potser ja deu saber, a les passades eleccions municipals van poder votar
immigrants residents de països extracomunitaris, és a dir, de països que no formen part de
la Comunitat Europea, amb els quals hi ha un conveni. Fins a quin punt està d’acord o en
desacord amb el fet que aquests immigrants puguin votar? LLEGIR
Molt d’acord

1

D’acord

2

Ni d’acord ni en desacord (NO LLEGIR)

3

En desacord. PASSAR A P.39.1

4

Molt en desacord. PASSAR A P.39.1

5

No ho sap

8

No contesta

9

PREGUNTAR P.39.1 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN EN DESACORD, CODI 4 I 5 A P.39

P.39.1. Per què hi està en desacord? NO LLEGIR. UNA SOLA RESPOSTA
Depèn del temps que fa que siguin aquí

01

Els espanyols no poden votar en altres països

02

Buscarien els seus propis interessos

03

Ja tenen massa drets

04

Només els espanyols haurien de poder votar

05

Se n’haurien d’anar d’Espanya

06

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99
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A TOTS

P.40. Té fills? Quants? SI NO TÉ FILLS ANOTAR 00 I PASSAR A P.42
P.40.1. Quina edat té o tenen els seus fills?

Edat dels fills

PREGUNTAR NOMÉS PER ALS FILLS D’ENTRE 6 I 25 ANYS

P.40.2.
Estudien o
han estudiat
a Espanya?

P.40.5. Estudiarà P.40.6. Anirà a la
batxillerat/FP?
universitat?
P.40.4.
NOMÉS ALS
NOMÉS ALS
Continua/en
QUE ESTAN
QUE ESTAN
estudiant?
ESTUDIANT 3r O
ESTUDIANT
4t DE L’ESO
BATXILLERAT

P.40.3. Quin és l’últim
curs acabat?
ENSENYAR TARGETA
D’ESTUDIS I
ANOTAR CODI

SÍ NO NS

SÍ NO NS

SÍ

NO

NS

SÍ

NO

NS

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

PREGUNTAR NOMÉS SI TÉ FILLS D’ENTRE

PREGUNTAR NOMÉS ALS NO NASCUTS A

6 I 18 ANYS

ESPANYA I QUE A MÉS TINGUIN FILLS

P.41. Què li sembla que a l’escola hi
hagi alumnes de diferents cultures i
nacionalitats? LLEGIR

P.41.1. Què creu que seria millor per als
seus fills? LLEGIR (1)
Adoptar totalment els costums
d’aquest país

1

Li sembla excel·lent, és enriquidor

1

Bé, tot i que li sembla que crea
problemes

2

Adoptar al màxim possible els costums
d’aquest país

2

Li és indiferent

3

Combinar totes dues cultures

3

Li agradaria que no fos així però
què hi farem

4

Conservar al màxim possible els
costums del seu país d’origen

4

No li agrada i creu que és perjudicial

5

5

No ho sap

8

No adoptar en absolut els costums
d’aquest país

No contesta

9

No ho sap

8

No contesta

9
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A TOTS

PREGUNTAR A TOTS MENYS ALS

P.42. Professa alguna religió? Quina?
UNA SOLA RESPOSTA

MUSULMANS

P.43.1. Fins a quin punt diria que a la
societat espanyola hi ha recel cap a
la religió musulmana? I a (ANOMENAR
TERRITORI)? I vostè? LLEGIR

Cap (ateu, agnòstic). PASSAR A P.43.1

01

Catòlica (no confondre amb altres
denominacions cristianes)

02

Ortodoxa

03

Protestant (evangèlica)/altres
denominacions cristianes

04

Jueva

05

Islamisme/musulmana

06

Budista

07

LLEGIR)

Hinduista

08

Altres (ESPECIFICAR)
No contesta

A
Al territori
Espanya

Vostè

Molt

1

1

1

Força

2

2

2

Ni molt ni
poc (NO

3

3

3

Poc

4

4

4

97

Gens

5

5

5

99

No ho sap

8

8

8

No contesta

9

9

9

PREGUNTAR NOMÉS ALS QUE
PROFESSEN ALGUNA RELIGIÓ

PREGUNTAR NOMÉS ALS MUSULMANS

P.42.1. En quina mesura practica la seva
religió? LLEGIR

P.43.2. Fins a quin punt diria que a la
societat espanyola hi ha recel cap a
la religió musulmana? I a (ANOMENAR
TERRITORI)? I cap a vostè? LLEGIR

Molt

1

Força

2

A mitges

3

Poc

4

Molt

1

1

1

Gens

5

Força

2

2

2

No ho sap

8

No contesta

9

Ni molt ni
poc (NO

3

3

3

Poc

4

4

4

Gens

5

5

5

No ho sap

8

8

8

No
contesta

9

9

9

A
Al territori
Espanya

Vostè

LLEGIR)
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A TOTS

P.44. Fins a quin punt diria que a la
societat espanyola hi ha recel cap als
gitanos? I a (ANOMENAR TERRITORI)? I cap a
vostè? LLEGIR
A
Al territori
Espanya

Vostè

P.45. Al llarg de l’últim any ha tingut algun
dels incidents següents a (ANOMENAR
TERRITORI)? LLEGIR. POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE
Discussió

01

Insults o agressió verbal

02

Amenaça

03

Molt

1

1

1

Agressió física

04

Força

2

2

2

Denúncia

05

Ni molt ni
poc (NO

3

3

3

(NO LLEGIR). PASSAR A P.46

Poc

4

4

4

Gens

5

5

5

No ho sap

8

8

8

No contesta

9

9

9

No ha tingut cap incident

LLEGIR)

06

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99

P.45.1. Es van resoldre, aquests incidents?

Sí

P.44.1. Es considera d’ètnia gitana?

1. PASSAR
A P.45.2

Sí

1

No

2

No

2

No contesta

9

No contesta

9

índex
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PREGUNTAR P.45.2 NOMÉS ALS QUE CONTESTEN SÍ, CODI 1 DE P.45.1

P.45.2. Com es va resoldre? NOMÉS UNA RESPOSTA
Parlant directament

01

Amb denúncia o avís a la policia

02

Per mediació de tercers (mediador, etc.)

03

Canvi de domicili

04

Deixant passar el temps

05

S’ignoren

06

D’una altra manera (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99

A TOTS

P.46. Al llarg de l’últim any, s’ha sentit maltractat o discriminat a (ANOMENAR TERRITORI)
per…? LLEGIR
Molt

Força

A mitges

Poc

Gens

NS

NC

Les seves idees polítiques

1

2

3

4

5

8

9

El seu idioma

1

2

3

4

5

8

9

El seu origen

1

2

3

4

5

8

9

La seva religió

1

2

3

4

5

8

9

El color de la pell o els seus trets

1

2

3

4

5

8

9

Els seus costums culturals

1

2

3

4

5

8

9

La seva orientació sexual

1

2

3

4

5

8

9

Ser dona/ser home

1

2

3

4

5

8

9

Tenir algun tipus de discapacitat

1

2

3

4

5

8

9

índex
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PREGUNTAR NOMÉS ALS QUE

A TOTS

CONTESTEN CODIS 1 O 2 A P.46

P.48. La casa on viu és… LLEGIR

P.46.1. En quin lloc o llocs ha sentit
aquest maltractament o discriminació?
(POSSIBLE RESPOSTA MÚLTIPLE) LLEGIR

Llogada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar

01

Comprada per vostè o alguna persona
del seu nucli familiar

02
03

A casa seva

01

A l’edifici on resideix

02

A la feina

03

Cedida per algun familiar, amic, entitat
o empresa

Al carrer o al parc

04

Una habitació llogada

04

En un comerç

05

Una altra resposta (ESPECIFICAR)

97

En centres culturals o esportius

06

No ho sap

98

En centres educatius

07

No contesta

99

En centres d’atenció sanitària

08

En organismes oficials
(administracions públiques)

09

Altres espais (ESPECIFICAR)

97

No contesta

99

P.49. Quant de temps fa que resideix al
seu habitatge actual? (ANOTAR EN ANYS.
SI HI RESIDEIX DES DE FA MENYS D’UN
ANY ANOTAR 1)

No ho sap

98

No contesta

99

PREGUNTAR NOMÉS ALS ESTRANGERS

P.47. Al llarg de l’últim any, pel fet de ser
estranger ha patit…?
LLEGIR
SÍ

NO

NS

NC

Mal to

1

2

8

9

Comentaris
malintencionats

1

2

8

9

Recel/desconfiança

1

2

8

9

Menyspreu/falta de
respecte

1

2

8

9

Amenaces verbals

1

2

8

9

Agressions físiques

1

2

8

9

P.50. Els últims cinc anys, en quants
habitatges ha viscut, incloent-hi l’actual?

No ho sap

98

No contesta

99

índex
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P.51. Com ja sap, es diu, per expressar el
grau d’acord amb un seguit d’idees, que
una persona és de «dretes» o d’«esquerres».
Si s’hagués de situar en una escala d’1
a 10 (en què 1 és l’extrema esquerra i 10
l’extrema dreta), en quin lloc de
l’escala s’ubicaria?
Ext. esquerra
1

2

Ext. dreta
3

4

5

6

				

7

8

9

10

00 NS/NC

P.51.1. Recorda quin partit va votar a les
eleccions generals, és a dir, al Parlament
espanyol, del novembre del 2011?
NO LLEGIR

P.51.2. Si demà hi hagués eleccions
generals, quin partit votaria?
PREGUNTAR ALS QUE NO ESMENTEN
CAP PARTIT EN CONCRET O NO TENEN
DRET A VOT
En tot cas, per quin partit sent més
simpatia o li sembla més proper a la seva
manera de pensar? NO LLEGIR
PP

01

CUP

11

PSOE

02

Amaiur/Bildu

12

Podemos

03

Vox

13

Ganemos/
Guanyem

04

Construïm

14

IU/ICV

05

Plataforma per
Catalunya

15

PP

01

PSOE

02

Ciudadanos/
06
Ciutadans

Un altre

93

IU/ICV

05

UPyD

07

Votaria en blanc

95

Ciudadanos/Ciutadans

06

CiU

08

No votaria/cap

97

UPyD

07

PNV

09

No ho sap

98

CiU

08

ERC

10

No contesta

99

PNV

09

ERC

10

CUP

11

Amaiur/Bildu

12

Plataforma per Catalunya

15

Un altre

93

No té dret a vot

94

Blanc

95

No tenia edat

96

No va votar

97

No ho recorda

98

No contesta

99

P.52. Creu que la convivència a
(ANOMENAR TERRITORI) és ara millor,
igual o pitjor que fa 5 anys?
Millor

1

No ho sap

8

Igual

2

No contesta

9

Pitjor

3

P.52.1. I com creu que serà d’aquí a 5 anys?
LLEGIR
Millor

1

No ho sap

8

Igual

2

No contesta

9

Pitjor

3

3

índex
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P.53. Què proposaria per millorar la
convivència a (ANOMENAR TERRITORI)?
NO LLEGIR. MÀXIM DUES RESPOSTES
Que hi hagi més seguretat

01

Que hi hagi més neteja

02

Que hi hagi més diàleg

03

Que hi hagi més tolerància

04

Que els estrangers s’adaptin més
als costums d’aquí

05

Que hi hagi menys immigració

06

Que hi hagi més feina

07

Que hi hagi més civisme

08

Que hi hagi més educació

09

Que es discrimini menys els
immigrants

10

Res, tot està bé

11

Altres (ESPECIFICAR)

97

No ho sap

98

No contesta

99

P.54. Quin grau de confiança li mereix...? (Molta, força, poca o gens)
Molta

Força

Regular
(NO LLEGIR)

Poca

Gens

NS

L’ajuntament

1

2

3

4

5

9

L’escola pública del seu barri

1

2

3

4

5

9

El seu centre de salut

1

2

3

4

5

9

Els serveis socials

1

2

3

4

5

9

La policia local

1

2

3

4

5

9

Els informatius de televisió

1

2

3

4

5

9

Els sindicats

1

2

3

4

5

9

El Govern

1

2

3

4

5

9

índex
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P.54.1. En una escala d’1 a 5, en què 1 és molt dolenta i 5 és molt bona, com valoraria
l’actuació de l’ajuntament en…?
Molt
malament

Malament

Regular
(NO LLEGIR)

Bé

Molt bé

NS

Polítiques socials

1

2

3

4

5

99

Mobilitat i transport

1

2

3

4

5

99

Activitats culturals

1

2

3

4

5

99

Habitatge

1

2

3

4

5

99

Seguretat ciutadana

1

2

3

4

5

99

Convivència intercultural i
integració

1

2

3

4

5

99

P.54.2. I fent servir la mateixa escala, com valoraria l’actuació a
(ANOMENAR TERRITORI) de…?
Molt
Regular
Malament
malament
(NO LLEGIR)

Bé

Molt bé

NS

Treballadors socials

1

2

3

4

5

99

Policia

1

2

3

4

5

99

Funcionaris municipals

1

2

3

4

5

99

Farmacèutics

1

2

3

4

5

99

Personal sanitari

1

2

3

4

5

99

Mestres i professors

1

2

3

4

5

99

índex
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P.55. Quin és el seu idioma matern?

PREGUNTAR P.56 I P.56.1 NOMÉS ALS

Espanyol/castellà

01

QUE PARLEN UN ALTRE IDIOMA,

Català/valencià

02

CÓDIGO 1 DE P.55.1

Èuscar/basc

03

Gallec

04

P.56. Quin/s és/són? POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE

Caló/romaní

05

Anglès

06

Francès

07

Àrab

08

Berber/amazic/rifeny

09

Romanès

10

Portuguès

11

Búlgar

12

Xinès

13

Altres (ESPECIFICAR)

97

Espanyol/
castellà

01

Àrab

09

Català/valencià 02

Berber/
amazic/rifeny

10

Èuscar/basc

03

Romanès

11

Gallec

04

Búlgar

12

Caló/romaní

05

Xinès

13

Anglès

06

Francès

07

No ho sap

98

Portuguès

08

No contesta

99

Altres (ESPECIFICAR)
No contesta

99

P.55.1. Parla cap altre idioma?
Sí

1. PASSAR A P.56

No

2. PASSAR A P.57

No contesta

9

Altres
(ESPECIFICAR)

97

índex
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P.56.1. Quin idioma o idiomes es parlen a
casa seva, entre la família, i quins parla
vostè al barri? POSSIBLE RESPOSTA
MÚLTIPLE
Al
A casa
barri

P.57. A quin país va néixer el seu pare? I la
seva mare?
Pare

Mare

Espanya

01

01

El Marroc

02

02

Espanyol/castellà

01

01

Romania

03

03

Català/valencià

02

02

L’Equador

04

04

Èuscar

03

03

Colòmbia

05

05

Gallec

04

04

Perú

06

06

Caló/romaní

05

05

Pakistan

07

07

Anglès

06

06

Bulgària

08

08

Francès

07

07

El Senegal

09

09

Portuguès

08

08

Guinea

10

10

Àrab

09

09

Bangla Desh

11

11

Berber/amazic/rifeny

10

10

La Xina

12

12

Romanès

11

11

Argentina

13

13

Búlgar

12

12

Bolívia

14

14

Xinès

13

13

Les Filipines

15

15

Altres (ESPECIFICAR)

97

97

Hondures

16

16

No ho sap

98

98

El Sàhara

17

17

No contesta

99

99

Un altre (ESPECIFICAR)

97

97

No ho sap

98

98

No contesta

99

99

índex
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A TOTS
P.58. Quins estudis ha completat? I el seu pare? I la seva mare?

Vostè

El seu
pare

La seva
mare

No sap llegir (analfabet)

01

01

01

Sense estudis, sap llegir

02

02

02

Estudis primaris incomplets

03

03

03

Ensenyança de primer grau (EGB 1a etapa, ingrés, etc.) (Va estudiar
fins als 10 anys)

04

04

04

Ensenyança de segon grau / 1r cicle (EGB 2a etapa, 4t de
batxiller, graduat escolar, auxiliar administratiu, cultura
general, etc.) (Va estudiar fins als 14 anys)

05

05

05

Ensenyança de segon grau / 2n cicle (BUP, COU, FP1, FP2, PREU,
batxiller superior, accés a la universitat, escola d’idiomes, etc.)

06

06

06

Ensenyança de tercer grau (esc. universitàries, enginyeries
tècniques / peritatge, diplomats, ATS, graduat social,
magisteri, tres anys de carrera, etc.)

07

07

07

Ensenyança de tercer grau universitari (facultats, esc.
tècniques superiors, llicenciats, etc., tots els cursos fets),
postgraus, doctorat

08

08

08

No ho sap

98

98

98

No contesta

99

99

99

A TOTS

PREGUNTAR P.59 NOMÉS ALS ATURATS,

P.59. En quina d’aquestes situacions
es troba? LLEGIR

CODI 2 A P.58

P.59.1. Quant de temps fa que és a l’atur?

Treballa

1

Aturat. PASSAR A P.59.1

2

Busca la seva primera feina

3

Mestressa de casa

4

Estudiant

5

Jubilat/pensionista

6

No contesta

9

Temps en mesos:
00 Menys d’1 mes
98 No ho sap
99 No contesta

índex

<< pàg. anterior

340

Qüestionari
Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat
Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local

P.60. Coneix (ANOMENAR ASSOCIACIÓ LOCAL
AMB NOM COMPLET I SIGLES)?

CONTROL DE CAMP
Revisada

1

Sí

1

Codificada

2

No

2

Superv. telefònica

3

No ho sap

8

Superv. personal

4

No contesta

9

Enregistrada

5

Nul·la

6

P.60.1. Coneix l’Obra Social ”la Caixa”?
Sí

1

No

2

No ho sap

8

No contesta

9

NOM DE L’ENTREVISTAT:
DOMICILI DE L’ENTREVISTAT:
NÚM. DE TELÈFON:
SI S’HA FET A LA VIA PÚBLICA, NOM DEL
CARRER EN QUÈ S’HA FET L’ENTREVISTA:

DURADA DE L’ENTREVISTA:

NOM I SIGNATURA DE L’ENTREVISTADOR

