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L’enquesta
• Volem conèixer l’opinió de la ciutadania en temes clau que afecten a la societat catalana, amb 

preguntes relacionades amb la democràcia, la identitat, la cooperació territorial i la seguretat, el 
feminisme i la igualtat, així com el territori i el medi ambient. 

• Totes les preguntes, les hem elaborat internament al CEO o les hem adaptat d’altres enquestes 
internacionals.

• El treball de camp de l’enquesta es va realitzar entre el 2 i el 30 de desembre de 2022. Tanmateix, s’han 
continuat rebent enquestes fins al 10 de febrer de 2023. 

• En aquest informe, presentem els resultats principals, així com alguns encreuaments de variables que 
considerem rellevants. 

• Els resultats complets, les taules estadístiques, les microdades, així com el qüestionari amb les preguntes 
literals estan disponibles a ceo.gencat.cat des del moment de la publicació dels resultats.
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La mostra
Aquesta enquesta s’ha realitzat amb la nova metodologia d’enquesta autoadministrada (push-to-
web+paper) a una mostra probabilística i nominal de la població de 16 i més anys resident a Catalunya.

• Hem seleccionat una mostra aleatòria de 20.025 persones del registre de població de Catalunya, que 
han rebut una o diverses cartes al seu domicili d’empadronament.

• Les cartes incloïen un enllaç i un codi QR per respondre l’enquesta mitjançant l’ordinador, la tauleta o el 
telèfon intel·ligent. Aquelles persones que no havien respost en línia, van rebre el qüestionari en paper 
per ser completat i retornat amb un sobre de franqueig prepagat.

• Hem obtingut una mostra final per a aquest estudi de 5.569 persones, 4.298 de les quals van respondre 
en línia (un 77,2%) i les 1.271 restants, en paper (un 22,8%).

• Per ajustar la mostra a la població de referència, hem utilitzat ponderacions calculades mitjançant un 
algoritme d’ajustament proporcional iteratiu (raking), que incorpora les variables de sexe i edat, lloc de 
naixement, llengua primera, nivell d’estudis i tipologia de secció censal.
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(*) Població de 16 anys i més, resident a Catalunya.

Analitzem les característiques de la mostra 
i les comparem amb la població de 
referència. Pel que fa al sexe i l’edat, hi ha 
poques diferències de partida i, per tant, 
les ponderacions tenen poc efecte.

En canvi, obtenim una mostra amb un 
percentatge de persones amb estudis 
universitaris significativament superior al 
de la població.

Quan apliquem les ponderacions, 
aquestes diferències queden 
compensades.
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(*) Població de 16 anys i més, resident a Catalunya.

La mostra sense ponderar té un percentatge 
de catalanoparlants  superior al de la població 
i un percentatge significativament inferior de 
parlants d’altres llengües.

Pel que fa al lloc de naixement, obtenim més 
resposta de la població nascuda a Catalunya i 
menys de la nascuda a la resta de l’Estat i, 
sobretot, de la nascuda fora d’Espanya.

Les ponderacions corregeixen totes aquestes 
desviacions i ens permeten treballar amb una 
mostra perfectament representativa en 
aquestes variables. Tots els resultats que 
presentem fan referència a les mostres 
ponderades.
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Continguts

L’enquesta en 8 destacats 

1. Democràcia

• Identitats

• Representació

• Cooperació territorial

• Restriccions de drets a col·lectius

• Seguretat

2. Migracions, gènere i LGBTI+ 

• Migracions

• Gènere i LGTBI+

3. Territori i medi ambient

• Món rural i entorn urbà

• Drets dels animals
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L’enquesta en 8 destacats



A l’enquesta es pregunta a les persones participants 
quins són els tres elements que els identifiquen millor. 

Els resultats mostren que els elements d'identitat més 
comuns són el generacional (escollit per un 56%) i el lloc 
de residència (50%). 

A continuació, es troben la identificació amb el país 
(36%) i la professió (35%), la classe social (25%), la 
ideologia política (19%) i el gènere (18%). 

La gent s’identifica més amb la 
generació o el lloc de residència

1 Identitat subjectiva de la població

P23. Les persones ens podem definir de moltes maneres. Si hagués de triar tres elements d’aquesta llista, amb quins s’identifica millor? 

8

Resultats expressats en percentatge 



La majoria de persones (el 57%) creuen que la 
cooperació entre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i el Govern espanyol és insuficient. El 23% 
considera que és adequada i el 9% excessiva. 

El 58% dels que creuen que els dos governs cooperen 
massa poc responsabilitza ambdós executius per la 
insuficient cooperació, el 25% considera que el Govern 
espanyol és més responsable i el 15% restant apunta a 
la Generalitat. 

Per la seva banda, entre els que pensen que la 
cooperació és excessiva, el 52% creu que la 
responsabilitat és de la Generalitat.

Una majoria creu que la cooperació  
territorial és insuficient

2 Cooperació territorial entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol

P52. Com valora el grau de cooperació entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol?
P53. Quin govern creu que és més responsable d’aquesta cooperació insuficient? Base: els que consideren la cooperació territorial com a insuficient.
P54. Quin govern creu que és més responsable d’aquesta cooperació excessiva? Base: els que consideren la cooperació territorial com a excessiva. 9

Resultats expressats en percentatge 



La major part de les persones enquestades no se 
senten ben representades per les institucions 
polítiques a Catalunya, ja siguin ajuntaments, 
Parlament o sindicats. 

Els ajuntaments són les institucions que obtenen 
una millor puntuació, tot i que només el 40% de 
les persones enquestades se senten ben o molt 
ben representades pels consistoris locals.

Insatisfacció majoritària envers 
la representació

3 Qualitat de la representació: ajuntaments, Parlament i sindicats

P49. Al Parlament de Catalunya hi ha 8 partits. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al Parlament? 
P50. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al plenari del seu ajuntament?
P51. I, en el cas dels sindicats, fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades? 10

Resultats expressats en percentatge 



Tot i que la percepció de viure en un barri o poble 
segur és majoritària en tots els grups, està 
especialment generalitzada entre aquelles persones 
que viuen en seccions censals amb una renda per 
càpita més elevada.

Entre les persones que viuen en el 20% de seccions 
amb la renda més alta, n’hi ha un 82% que considera 
que el seu barri o poble és segur o molt segur. 

Per contra, aquest percentatge baixa 28 punts, fins al 
54%, entre la gent que viu les zones amb la renda més 
baixa, i al 60% entre les persones que viuen en les 
seccions de renda mitjana-baixa. 

La percepció de seguretat varia en 
funció de la renda de la secció 

4 Percepció general de seguretat 

P40. Com descriuria el seu barri o poble?
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Resultats expressats en percentatge 



Les persones simpatitzants de tots els partits polítics 
sobreestimen la proporció de població nascuda fora de 
l'estat espanyol que viu a Catalunya: de mitjana hom creu 
que n’hi ha un 36%, mentre que la dada real és del 21%(*) 
segons la darrera estadística oficial disponible.

Les persones simpatitzants de Vox són els que estan més 
allunyats de les dades reals, ja que creuen que el 47% de 
la població és nascuda fora d'Espanya. 

Les persones seguidores de la CUP i En Comú Podem són 
les que s'apropen més a les dades reals, amb un 29% i un 
30% de percepció respectivament.

La població tendeix a sobreestimar 
el nombre d’immigrants

5 Percepció del volum de població nascuda fora de l’Estat que viu a Catalunya

P29. De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes diria que han nascut a fora de l’Estat espanyol, aproximadament?
*Font IDESCAT: Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2022. https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674
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Resultats expressats en percentatge 

https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674


El 48% de les persones enquestades estan d'acord 
amb la proposta d’incloure una tercera opció de 
gènere en els documents oficials per aquelles 
persones que no s'identifiquen com a dona ni com a 
home. 

Un 23% de les persones enquestades s’hi oposen i un 
29% no té una opinió formada o no volen contestar a 
la pregunta.

Una majoria està a favor d’afegir 
una tercera opció de gènere

6 Inclusió d’una tercera opció de gènere en els documents oficials

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?
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A l’enquesta també hem preguntat sobre les diferències 
entre les zones rurals i les zones urbanes. 

La majoria de la població opina que les zones urbanes 
tenen serveis de millor qualitat que els de les zones rurals.

El transport és el servei que la majoria considera que és 
millor a les zones urbanes, seguit per la sanitat, els 
equipaments i les escoles. 

Els serveis de les zones urbanes son 
percebuts com de millor qualitat

7 Qualitat dels serveis en zones rurals i àmbits urbans

P18. On creu que hi ha serveis de millor qualitat...?
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Resultats expressats en percentatge 



L’enquesta també ha preguntat sobre els drets dels 
animals. 

Segons l’estudi, hi ha una majoria de persones que 
estan a favor de mantenir algunes activitats amb 
animals, com ara tenir-los com a mascotes o practicar 
la ramaderia extensiva a l’aire lliure. 

La recerca científica amb animals també és acceptada 
per la majoria, però la caça i la pesca recreativa, així 
com els espectacles amb animals són activitats on s’hi 
oposa una part majoritària de la població.

Opinió dividida sobre les activitats 
amb animals

8 Drets dels animals

P57. Creu que les següents activitats amb animals han d’estar permeses o prohibides? 
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia. 
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1 Democràcia



El bloc de Democràcia de l'enquesta té com a objectiu estudiar l'opinió de la ciutadania en temes 
polítics i socials. Analitzem qüestions relacionades amb les identitats subjectives, les opinions sobre la 
qualitat de la representació democràtica o la percepció i preferències respecte la cooperació entre 
governs. També s’analitzen les actituds respecte la restricció de drets de diferents grups i, finalment, 
qüestions relacionades amb les percepcions de seguretat ciutadana.
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1.1 Identitats



Hem demanat als enquestats que escollissin els tres 
elements que els identifiquen millor. Els elements 
d’identitat més freqüents són el generacional (escollit pel 
56% de les persones enquestades) i el local (barri, poble o 
ciutat). 

Els segueixen la identificació amb el país (36%) i la 
professió (35%).

La classe social (25%), la ideologia política (19%) o el 
gènere (18%) es situen per sota dels altres elements.

Elements d’identitat subjectiva de la població

Generació, lloc de residència, país i 
professió

P23. Les persones ens podem definir de moltes maneres. Si hagués de triar tres elements d’aquesta llista, amb quins s’identifica millor? 

Resultats expressats en percentatge 
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La identificació amb el país és més intensa entre la gent 
gran. El mateix succeeix amb la identificació amb el barri 
o poble. 

Per contra, la identificació amb el gènere o la sexualitat 
són, proporcionalment, més freqüents entre la gent més 
jove.

Les identitats de classe, ideològiques o professionals no 
mostren una pauta clara de relació amb l’edat.

Factors d’identitat subjectiva de la població, segons grups d’edat

Edat i identitats subjectives

Resultats expressats en percentatge 

P23. Les persones ens podem definir de moltes maneres. Si hagués de triar tres elements d’aquesta llista, amb quins s’identifica millor? 
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Factors d’identitat subjectiva de la població, segons grups d’edat
Resultats expressats en percentatge 

P23. Les persones ens podem definir de moltes maneres. Si hagués de triar tres elements d’aquesta llista, amb quins s’identifica millor? 
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Factors d’identitat subjectiva de la població, segons simpatia de partit
Resultats expressats en percentatge 

P23. Les persones ens podem definir de moltes maneres. Si hagués de triar tres elements d’aquesta llista, amb quins s’identifica millor? 
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El 44% de les persones enquestades es mostren molt 
orgulloses de ser catalanes i el 25% se senten molt 
orgulloses de ser espanyoles. 

Amb les diferents opcions agregades, observem que el 
77% de les persones se senten bastant o molt orgulloses 
de ser catalanes i un 55% se senten bastant o molt 
orgulloses de ser espanyoles. 

Un 19% de les enquestades se senten poc o gens 
orgulloses de ser catalanes, mentre que el 41% afirmen 
estar poc o gens orgulloses de ser espanyoles. 

Orgull de ser català/ana i espanyol/a

El 77% se senten molt o bastant 
orgulloses de ser catalanes

Resultats expressats en percentatge 

P25. Com d’orgullós/a se sent de ser català/ana? 
P28. I com d’orgullós/a se sent de ser espanyol/a?
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L’orgull de ser català/ana i espanyol/a està 
vinculat al sentiment de pertinença. La pràctica 
totalitat de les persones que se senten només 
catalanes o més catalanes que espanyoles se’n 
declaren molt o bastant orgulloses. Passa el 
mateix amb l’orgull de ser espanyol entre les 
persones que se senten només espanyoles o 
més espanyoles que catalanes. 

El grup de població amb identitat dual (tan 
catalans com espanyols) mostra elevats nivells 
d’orgull en les dues identitats.

Els qui tenen altres identitats, es troben més 
dividits pel que fa a l’orgull de ser català o 
espanyol. 

Orgull de ser català/ana i espanyol/a, segons sentiment de pertinença

Orgull nacional lligat al 
sentiment de pertinença

Resultats expressats en percentatge 

P25. Com d’orgullós/a se sent de ser català/ana? 
P28. I com d’orgullós/a se sent de ser espanyol/a?
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Els simpatitzants de Junts, Esquerra i la CUP se senten 
majoritàriament molt o bastant orgullosos de ser 
catalans i poc o gens orgullosos de ser espanyols. 

Els simpatitzants d’En Comú podem presenten un alt 
grau d’orgull de ser catalans (73% molt o bastant) i una 
distribució més equilibrada pel que fa a l’orgull 
espanyol (51% molt o bastant).

Els qui simpatitzen amb el PSC se senten molt o 
bastant orgullosos de ser espanyols (85%) i també 
catalans (76%), mentre que entre els de Ciudadanos, 
PP i Vox l’orgull de ser espanyol és molt majoritari 
comparat amb el sentiment envers la catalanitat, que 
no arriben al 50%. 

Orgull de ser català/ana i espanyol/a, segons simpatia de partit

Relació entre simpatia de partit i 
identitat nacional

Resultats expressats en percentatge 

P25. Com d’orgullós/a se sent de ser català/ana? 
P28. I com d’orgullós/a se sent de ser espanyol/a?
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En una pregunta oberta sobre què és el que més agrada a 
les persones enquestades sobre Catalunya, la forma de ser i 
pensar dels catalans i catalanes és l’element que més s’ha 
assenyalat, amb el 29% de les persones enquestades. 

La segueixen la cultura i les tradicions (amb el 15%) i les 
qüestions relacionades amb el territori (14%). 

Altres elements mencionats són la qualitat de vida (6%), la 
gent que li agrada tot de Catalunya (6%), la llengua (3%) o la 
gastronomia (3%). 

Aspectes positius de Catalunya

La forma de ser i de pensar de la gent, 
l’atractiu més destacat de Catalunya

Resultats expressats en percentatge 

P26. Què és el que li agrada més de Catalunya com a país?



Segons les persones enquestades, el principal element 
negatiu de Catalunya té a veure amb la insatisfacció amb 
la política. El 19% de la mostra en fa referència en les 
respostes espontànies.

També trobem un bon nombre de respostes vinculades a 
les relacions Catalunya-Espanya, que concentren un 18% 
de les mencions. 

A certa distància hi trobem “cap problema o res” amb el 
5% de respostes, l’excessiva pressió fiscal (4% de les 
respostes), la immigració (4%) i la crisi d’identitat catalana 
(3%). 

Aspectes negatius de Catalunya

La insatisfacció amb la política 
lidera el llistat de coses negatives

Resultats expressats en percentatge 

P27. I què  és el que li agrada menys de Catalunya com a país?

* Els % inferiors a 3 estan agregats a la categoria Altres



Representació1.2



Hem demanat a les persones enquestades si prefereixen 
que hi hagi més partits al Parlament, encara que comporti 
inestabilitat o si preferirien menys partits, però més 
estabilitat. 

El 42% dels enquestats prefereixen menys partits 
representants, però més estabilitat, mentre que el 35% és 
més partidari de que hi hagi "més partits representats, 
encara que comporti més inestabilitat". 

El 23% van indicar que no sabien què respondre o no van 
contestar. 

Representació de partits versus estabilitat

Lleugera preferència per l’estabilitat 
per sobre de la representació

Resultats expressats en percentatge 

P48. Amb quina d’aquestes dues frases està més d’acord? (1) És millor per a la democràcia que hi hagi més partits representats, encara que comporti més inestabilitat; (2) És millor 
que hi hagi menys partits representats per disposar d'un sistema més estable.
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Els simpatitzants de la CUP i En Comú Podem es mostren 
majoritàriament a favor de que hi hagi més partits 
representats encara que això comporti més inestabilitat. 

Els d’Esquerra presenten una lleugera preferència per 
tenir més partits representats, mentre que els de Junts 
tenen posicions equilibrades. 

Els del PSC i Ciudadanos tendeixen a preferir l’estabilitat 
per sobre del nombre de partits representats. Aquesta 
preferència per l’estabilitat és molt més marcada en el cas 
dels simpatitzants de Vox i PP.

Representació de partits versus estabilitat, segons simpatia de partit

La simpatia partidista influeix en el 
nombre de partits desitjat

Resultats expressats en percentatge 

P48. Amb quina d’aquestes dues frases està més d’acord? (1) És millor per a la democràcia que hi hagi més partits representats, encara que comporti més inestabilitat; (2) És millor 
que hi hagi menys partits representats per disposar d'un sistema més estable.
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La majoria de les persones consultades no senten ben 
representades les seves idees i preocupacions personals 
en cap de les tres institucions analitzades (ajuntaments, 
Parlament i sindicats). 

En els tres àmbits, les persones que s’han sentit molt ben 
o ben representades no arriben al 40%, mentre que la 
majoria es consideren mal o molt mal representades per 
aquestes institucions. 

Percepció de la qualitat de la representació: Ajuntaments, Parlament i sindicats

La majoria no se sent ben 
representada a les institucions

Resultats expressats en percentatge 

P49. Al Parlament de Catalunya hi ha 8 partits. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al Parlament? 
P50. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al plenari del seu ajuntament?
P51. I, en el cas dels sindicats, fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades? 31



Els simpatitzants d’ERC, En Comú Podem i Junts 
per Catalunya són els únics que se senten, 
majoritàriament, ben representats al Parlament 
de Catalunya. Entre els del PSC es detecta un 
empat.

Per la seva banda, les persones simpatitzants 
d’En Comú Podem, ERC i PSC es senten, 
majoritàriament, ben representades als seus 
ajuntaments. 

Pel que fa als sindicats, els simpatitzants del 
PSC i En Comú Podem són els únics que se 
senten majoritàriament ben representats per 
aquestes organitzacions.

Percepció de la qualitat de la representació, segons simpatia de partit

La percepció de representació 
varia entre partits

Resultats expressats en percentatge 

P49. Al Parlament de Catalunya hi ha 8 partits. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al Parlament? 
P50. Fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades al plenari del seu ajuntament?
P51. I, en el cas dels sindicats, fins a quin punt creu que les seves idees i preocupacions personals estan ben representades? 32



1.3 Cooperació intergovernamental



La majoria de persones enquestades (un 57%) creu que 
el grau de cooperació entre el Govern de la Generalitat 
de Catalunya i el Govern espanyol és insuficient i haurien 
de cooperar més. Un 23% considera que el nivell de 
cooperació és l’adequat i un 9% excessiu.

Del 9% que considera que la cooperació territorial és 
excessiva, el 52% creuen que és responsabilitat de la 
Generalitat; el 15%, el Govern espanyol i el 29%, ambdós 
executius. 

Entre les persones que consideren que el nivell de 
cooperació és insuficient, la majoria (58%) en 
responsabilitza els dos governs; el 25% considera que el 
Govern espanyol en té més responsabilitat i el 15% 
restant que la responsabilitat principal recau al Govern 
català. 

Grau de cooperació entre el Govern català i el Govern espanyol

Cooperació insuficient

Resultats expressats en percentatge 

P52. Com valora el grau de cooperació entre el Govern de la Generalitat  de Catalunya i el Govern espanyol?
P53. Quin govern creu que és més responsable d’aquesta cooperació insuficient? Base: els que consideren la cooperació territorial com a insuficient.
P54. Quin govern creu que és més responsable d’aquesta cooperació excessiva? Base: els que consideren la cooperació territorial com a excessiva.



La percepció majoritària entre les persones 
enquestades és que el grau de cooperació entre la 
Generalitat i el Govern espanyol és insuficient. 

Aquesta opinió es manté independentment del 
sentiment de pertinença nacional. La única diferència 
remarcable la trobem en el grup d’enquestats que se 
senten només catalans/es, en què n’hi ha un 31% que 
considera que la cooperació entre els executius és 
excessiva i voldrien que cooperessin menys. 

Grau de cooperació entre el Govern català i Govern espanyol, segons sentiment de pertinença

Cooperació insuficient, segons 
sentiment de pertinença

Resultats expressats en percentatge 

P52. Com valora el grau de cooperació entre el Govern de la Generalitat  de Catalunya i el Govern espanyol?
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Tot i que la percepció de cooperació insuficient és 
generalitzada, entre els simpatitzants de la CUP i Junts per 
Catalunya hi ha un percentatge més important de gent 
que considera que la cooperació entre els dos governs és  
excessiva (32% de la CUP i 25% de Junts per Catalunya).

Tot i que en menor mesura, entre els simpatitzants de 
Vox i el PP hi ha, també, un percentatge lleugerament 
superior de gent que considera excessiu el grau de 
cooperació intergovernamental.

Grau de cooperació entre el Govern català i el Govern espanyol, segons simpatia de partit

CUP i Junts concentren la gent que 
percep una cooperació excessiva

Resultats expressats en percentatge 

P52. Com valora el grau de cooperació entre el Govern de la Generalitat  de Catalunya i el Govern espanyol?
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1.4 Restriccions de drets a col·lectius



La majoria de la població creu que en determinades 
circumstàncies caldria il·legalitzar alguns partits polítics. 

La il·legalització de partits contraris als drets humans és la 
recull el percentatge més alt de suport. La segueixen, de 
ben a prop, els partits contraris a la democràcia. 

Més dividida es troba l’opinió sobre la il·legalització dels 
partits d’extrema dreta: un 33% de la població els 
il·legalitzaria sempre, un 37% només en determinades 
circumstàncies, i un 25% en cap cas. 

La il·legalització de partits contraris a la Constitució 
espanyola i d’extrema esquerra son els supòsits que 
recullen menys suport: un 14% els il·legalitzaria, i un 43% 
en determinades circumstàncies i un 37% mai. 

Posicionament davant la il·legalització de partits

S’acceptaria il·legalitzar partits en 
determinades circumstàncies 

Resultats expressats en percentatge 

P45. Creu que caldria il·legalitzar els partits d’extrema dreta/contraris a la democràcia/d’extrema esquerra/contraris als drets humans/contraris a la Constitució espanyola? Base: 
persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia
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Si preguntem per la restricció de la publicació d’idees, 
trobem que la gran majoria dona suport a restringir la 
publicació d’idees de grups contraris als drets humans. 
Concretament, el 62% sempre en restringiria la publicació  
i un 26% en determinades circumstàncies.

També s’observa una tendència majoritària en acceptar la 
restricció de publicacions dels grups d’extrema dreta i de 
grups contraris a la democràcia. 

En el cas de grups d’extrema esquerra o de grups 
contraris a la Constitució espanyola, predominen les 
persones que mai en restringirien la publicació o només 
ho farien en determinades circumstàncies. 

Posicionament davant la restricció de la publicació d'idees a grups

Suport a restringir la publicació 
d’idees contràries als drets humans

Resultats expressats en percentatge 

P46. Creu que caldria restringir la publicació d’idees de grups d’extrema dreta/contraris a la democràcia/d’extrema esquerra/contraris als drets humans/contraris a la Constitució
espanyola? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia
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La majoria de les persones enquestades està a favor de 
prohibir les manifestacions i els actes públics dels grups 
contraris als drets humans. 

Tot i que amb menor intensitat, hi ha, també, un 
percentatge important de suport a la prohibició de 
manifestacions i actes públics d’extrema dreta i contraris 
a la democràcia. 

Es detecta menys suport a la prohibició de 
manifestacions i actes públics de grups d’extrema 
esquerra i contraris a la Constitució espanyola, tot i que el 
grup majoritari sempre és el que els prohibiria en 
determinades circumstàncies.

Posicionament davant la prohibició de les manifestacions i els actes públics a grups

Partidaris de prohibir actes de grups 
contraris als drets humans

Resultats expressats en percentatge 

P47. Creu que caldria prohibir les manifestacions i actes públics de grups d’extrema dreta/contraris a la democràcia/d’extrema esquerra/contraris als drets humans/contraris a la 
Constitució espanyola? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia
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1.5 Seguretat



La percepció de seguretat en l’entorn immediat a 
Catalunya és clarament majoritària. Set de cada deu 
persones (72%) consideren que el seu municipi o barri de 
residència són zones segures (63%) o molt segures (9%). 

No obstant, hi ha un 27% de les persones enquestades 
que descriu el seu barri o poble com a insegur (24%) o 
molt insegur (3%). 

Percepció de seguretat al barri o poble de residència

Percepció de seguretat en l’entorn 
immediat

Resultats expressats en percentatge 

P40. Com descriuria el seu barri o poble?
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Tot i que la percepció de viure en un barri o poble segur 
és majoritària en tots els grups, està especialment 
generalitzada entre aquelles persones que viuen en 
seccions censals amb una renda per càpita més elevada.

Entre les persones que viuen en el 20% de seccions amb 
la renda més alta, n’hi ha un 82% que considera que el 
seu barri o poble és segur o molt segur. 

Per contra, aquest percentatge baixa 28 punts i se situa 
en un 54% entre la gent que resideix a les zones amb la 
renda més baixa i al 60% entre les persones que viuen en 
les seccions de renda mitjana-baixa. 

Percepció de seguretat al lloc de residència, segons nivell de renda de la secció censal

La percepció de seguretat varia amb 
la renda de la secció censal

Resultats expressats en percentatge 

P40. Com descriuria el seu barri o poble?
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Les dades ens mostren una clara relació entre la 
percepció de seguretat i el nombre d’habitants del 
municipi. 

En general, als municipis més petits predomina una major 
percepció de seguretat que en els municipis més grans.

A mesura que augmenta el nombre d’habitants del 
municipi, s’incrementa lleugerament la sensació 
d’inseguretat. El màxim de percepció d’inseguretat es 
troba a les ciutats d’entre 150.000 i 1.000.000 d’habitants. 

Per contra, en el cas de la ciutat de Barcelona, la 
percepció de seguretat millora respecte les ciutats més 
petites i es situa a un nivell semblant al dels municipis 
d’entre 50 i 150.000 habitants.

Percepció de seguretat al lloc de residència, segons nombre d’habitants del municipi

Com menys població, més percepció 
de seguretat

Resultats expressats en percentatge 

P40. Com descriuria el seu barri o poble?
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Les persones simpatitzants del PP, Vox o els que no tenen 
cap simpatia partidista declaren una percepció més elevada 
d’inseguretat als seus llocs de residència. Tanmateix, també 
és cert que entre aquests col·lectius, la sensació de 
seguretat és majoritària.

Per contra, les persones simpatitzants de la CUP, ERC, En 
Comú Podem i Junts per Catalunya són les que perceben 
més seguretat als seus barris o municipis de residència. 

Percepció de seguretat al lloc de residència, segons simpatia de partit

Les preferències polítiques influeixen 
en la percepció de seguretat

Resultats expressats en percentatge 

P40. Com descriuria el seu barri o poble?
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Segons dades de l’estudi, es detecta que molta gent 
percep les ocupacions d'habitatges com un problema 
més freqüent que altres tipus de delictes, com ara els 
robatoris a domicilis o els furts al carrer.

El 62% dels enquestats considera que els furts al carrer 
són poc o gens freqüents. Una xifra similar opina el 
mateix sobre els robatoris a domicilis (60%).

Per contra, un 51% de les persones enquestades 
considera que les ocupacions d’habitatges són bastant o 
molt freqüents i un percentatge similar considera que es 
produeixen situacions de tràfic de drogues (49%). 

Percepció de situacions de delinqüència 

Major percepció d’ocupacions 
d’habitatges que furts o robatoris

Resultats expressats en percentatge 

P39. Com de freqüents creu vostè que són al seu barri o pobles les ocupacions d’habitatges?
P41. Com de freqüents creu que són els robatoris en habitatges al seu barri o poble?
P42. I els furts o robatoris pel carrer? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
P43. I el tràfic de drogues? Com de freqüent creu que és al seu barri o poble? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia. 46



Percepció de situacions de delinqüència, segons nivell de renda de la secció censal 
Resultats expressats en percentatge 

P39. Com de freqüents creu vostè que són al seu barri o pobles les ocupacions d’habitatges?
P41. Com de freqüents creu que són els robatoris en habitatges al seu barri o poble?
P42. I els furts o robatoris pel carrer? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
P43. I el tràfic de drogues? Com de freqüent creu que és al seu barri o poble? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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Percepció de robatoris i ocupacions d’habitatge , segons el nombre d’habitants del municipi
Resultats expressats en percentatge 

P39. Com de freqüents creu vostè que són al seu barri o pobles les ocupacions d’habitatges?
P41. Com de freqüents creu que són els robatoris en habitatges al seu barri o poble?
P42. I els furts o robatoris pel carrer? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
P43. I el tràfic de drogues? Com de freqüent creu que és al seu barri o poble? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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Percepció de robatoris i ocupacions d’habitatge, segons simpatia de partit
Resultats expressats en percentatge 

P39. Com de freqüents creu vostè que són al seu barri o pobles les ocupacions d’habitatges?
P41. Com de freqüents creu que són els robatoris en habitatges al seu barri o poble?
P42. I els furts o robatoris pel carrer? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
P43. I el tràfic de drogues? Com de freqüent creu que és al seu barri o poble? Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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2 Migracions, gènere i LGBTI+ 



En aquest apartat, presentem els resultats de l’enquesta sociopolítica en matèria de feminismes i 
igualtat. Aquest bloc de preguntes tenen com a objectiu proporcionar la percepció de la ciutadania 
catalana sobre les persones migrants, la comunitat LGBTI+ i les dones. 
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2.1 Migracions



Percepció del volum de població nascuda fora de l’estat per cada 100 habitants

P29. De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes diria que han nascut a fora de l’Estat espanyol, aproximadament?
(*) Font IDESCAT: Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2022. https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674

36% De mitjana, les persones enquestades creuen que un 36% de la 
població resident a Catalunya ha nascut fora de l’Estat espanyol. 

Segons dades de l’IDESCAT (*) per a l’any 2022, la xifra real de 
persones residents a Catalunya nascudes fora de l’Estat espanyol és 
del 21%. 

21%
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S’aprecia una certa variabilitat en les respostes sobre la 
quantitat de persones que han nascut fora de l’Estat 
espanyol i resideixen actualment a Catalunya.

Segons dades de l’enquesta, la xifra mitjana se situa en 
el 36%, mentre que la xifra real facilitada per l’IDESCAT 
(*) a data d’inicis del 2022 és del 21%. 

Un 27% no ha sabut indicar quin percentatge de 
població resident a Catalunya ha nascut fora de l’Estat 
espanyol. 

Percepció del volum de població nascuda fora de l’estat per cada 100 habitants

Tendència a sobreestimar la 
població nascuda fora de l’estat

Resultats expressats en percentatges

P29. De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes diria que han nascut a fora de l’Estat espanyol, aproximadament?
(*) Font IDESCAT: Padró municipal d’habitants a 1 de gener del 2022. https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674
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Els simpatitzants de tots els partits polítics tendeixen a 
sobreestimar la proporció de població nascuda fora de l’Estat 
espanyol que resideix a Catalunya.

Entre els més allunyats de les dades reals hi trobem les 
persones simpatitzants de Vox, que creuen que, de mitjana, de 
cada 100 persones que viuen a Catalunya 47 són nascudes fora 
de l’Estat espanyol. 

A certa distància, trobem les persones simpatitzants del PP i 
Ciudadanos (35%) i les del PSC (34%). 

Els de Junts per Catalunya i Esquerra creueu que 33 de cada 100 
habitants de Catalunya han nascut fora de l’Estat espanyol. 

Entre els que més s’aproximen a les xifra real, trobem les 
persones seguidores de la CUP (29%) i En Comú Podem (30%).

Percepció del volum de població nascuda fora de l’estat, segons simpatia de partit

Sobreestimació de la població nascuda 
fora de l’estat

Resultats expressats en percentatges

P29. De cada 100 persones que viuen a Catalunya, quantes diria que han nascut a fora de l’Estat espanyol, aproximadament?
Font IDESCAT: Padró municipal d’habitants a 1 de gener del 2022. https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=674
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Un 47% de la mostra creu que a Catalunya hi ha més 
immigrants en situació regular que immigrants en 
situació legalment irregular. 

Tanmateix, un 26% dels enquestats consideren que la 
proporció de persones immigrants en situacions regulars 
i irregulars és similar. I, encara, hi ha un 23% que pensa 
que hi ha més immigrants en situació legalment irregular 
que en situació regular. 

Percepció del nombre de persones immigrants en situació regular i irregular

La majoria creu que hi ha més 
immigrants regulars que irregulars

Resultats expressats en percentatges

P30. Vostè creu que a Catalunya hi ha més immigrants regulars (amb papers) o irregulars (sense papers)? (1) Hi ha més immigrants regulars que irregulars (sense papers); (2) La 
proporció entre regulars i irregulars (sense papers) és similar; (3) Hi ha més immigrants irregulars (sense papers) que regulars
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Entre els simpatitzants d’En Comú Podem, CUP, PSC i ERC 
la percepció que hi ha més immigrants en situació regular 
que irregular és majoritària. En el cas dels simpatitzants 
de Junts per Catalunya, aquest percentatge gairebé arriba 
a la meitat. 

Les persones seguidores de Ciudadanos i  el PP es troben 
més dividides, malgrat que els que creuen que hi ha més 
immigrants en situació regular que irregular són el grup 
més nombrós.

Entre els simpatitzants de Vox, n’hi ha més que 
consideren que hi ha més persones immigrants en 
situació irregular que en situació regular.  

Percepció del nombre de persones immigrants en situació irregular, segons simpatia de partit

La percepció de la immigració varia, 
segons la simpatia de partit

Resultats expressats en percentatges

P30. Vostè creu que a Catalunya hi ha més immigrants regulars (amb papers) o irregulars (sense papers)? (1) Hi ha més immigrants regulars que irregulars (sense papers); (2) La 
proporció entre regulars i irregulars (sense papers) és similar; (3) Hi ha més immigrants irregulars (sense papers) que regulars
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En general, les persones nascudes fora de 
l’Estat espanyol tenen més probabilitats de 
relacionar-se amb persones estrangeres en 
tots els àmbits, sobretot en la família i amistats.

En contrast, les persones nascudes a Catalunya 
o a l’Estat espanyol tendeixen a relacionar-se 
amb persones nascudes fora de l’Estat en 
espais més comuns com el barri o el poble i en 
el lloc de treball o estudi que no pas a la 
família.

Relació amb persones nascudes fora de l’Estat espanyol, segons lloc de naixement

L’origen influeix en els espais 
de relació amb immigrants

Resultats expressats en percentatges

P31. Amb quina freqüència es relaciona vostè amb persones nascudes fora d’Espanya en els següents espais?



Relacions quotidianes amb persones nascudes fora de l’Estat espanyol, segons grup d’edat
Base: Només respostes de persones nascudes a Catalunya o altres Comunitats Autònomes.
Resultats expressats en percentatges.

P31. Amb quina freqüència es relaciona vostè amb persones nascudes fora d’Espanya en els següents espais?
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2.2 Gènere i LGBTI+
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La pregunta planteja la possibilitat de tenir una tercera 
opció en els documents oficials per aquelles persones 
que no s’identifiquen ni com a dona ni com a home. 

Els resultats mostren que gairebé la meitat de les 
persones enquestades estan d’acord amb aquesta 
mesura (48%), mentre que una quarta part s’hi oposa 
(23%).

Un 29% de les persones enquestades no tenen una 
opinió formada sobre el tema, o no volen contestar la 
pregunta.  

Opinió sobre una tercera opció de gènere en els documents oficials

A favor d’una tercera opció de 
gènere en els documents oficials

Resultats expressats en percentatges

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?
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Els resultats de la pregunta, creuats per grups d’edat, 
mostren que les persones joves d’entre 16 a 34 anys són 
les que estan més a favor d’incorporar una tercera opció 
de gènere als documents oficials i aplega un percentatge 
de suport que supera el 50%. 

Entre els grups de més edat, el suport va disminuint i 
augmenta significativament la no-resposta. Tanmateix, en 
tots els grups hi ha més persones a favor que en contra 
de la mesura.

Els resultats revelen que la resistència a aquest canvi és 
més present en les persones de més de 64 anys, amb un 
40% a favor; un 22%, en contra i un 38%, que no saben o 
no es volen posicionar. 

Opinió sobre una tercera opció de gènere en els documents oficials, segons franges d’edat

La població jove lidera el suport per 
tenir una tercera opció de gènere 

Resultats expressats en percentatges

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?
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El 81% de les persones LGBT+ es mostren a favor que els 
documents oficials tinguin una tercera opció per aquelles 
persones que no s’identifiquen ni com a dona ni com a 
home. 

En el cas de les persones no LGBT+, les respostes són 
més diverses. El 47% han contestat que hi hauria d’haver 
una tercera opció en els documents oficials, mentre que 
el 25% han respost que no i el 28% no tenen cap opinió 
formada o no han volgut contestar. 

Opinió sobre una tercera opció de gènere en els documents oficials, segons col·lectiu LGBT+

El 81% del col·lectiu LGBT+ a favor 
d’una tercera opció als documents

Resultats expressats en percentatges

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?
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Les respostes creuades per nivell educatiu mostren 
diferències sobre la inclusió d’una tercera opció de gènere 
en els documents oficials. 

Les persones amb una educació superior estan més a 
favor de la inclusió d’una tercera opció, amb un 54% que 
responen afirmativament. 

Les persones amb educació secundària mostren una 
lleugera majoria a favor de la inclusió, amb el 47% 
partidàries. 

Les persones amb educació primària o inferior presenten 
una major incertesa sobre la qüestió, ja que un 41% no 
saben o no volen contestar a la pregunta. De la resta, el 
41% també està a favor de la mesura i el 19% en contra. 

Opinió sobre una tercera opció de gènere en els documents oficials, segons nivell d’estudis

A major nivell d’estudis, major 
suport a incloure una tercera opció

Resultats expressats en percentatges

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?
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La majoria de les persones simpatitzants de la CUP, En 
Comú Podem i ERC es mostren partidàries d’introduir una 
tercera opció de gènere en els documents oficials. 
Lideren el suport les persones simpatitzants de la CUP 
(77%), els d’En Comú Podem (66%) i ERC (64%). 

La població seguidora del PSC i Junts per Catalunya són, 
també, majoritàriament favorables, però en menor 
mesura (49% i 45% respectivament). 

Les persones simpatitzants de Ciudadanos, PP i Vox es 
mostren majoritàriament contràries a aquesta opció 
(45%, 57% i 70% en contra respectivament). 

Els votants sense simpatia per cap partit polític són els 
més indecisos, tot i que el suport supera el rebuig. 

Opinió sobre una tercera opció de gènere en els documents oficials, segons simpatia de partit

Els simpatitzants de CUP, ECP i ERC 
són els més partidaris

Resultats expressats en percentatges

P32. Creu que els documents oficials haurien de tenir una tercera opció per a aquelles persones que no s’identifiquen com a dona ni com a home?

65



Una majoria està d’acord a permetre a les persones 
transsexuals i transgènere a canviar el sexe en els seus 
documents oficials sense un diagnòstic psicològic previ. 

El 43% de les persones consultades responen 
afirmativament, mentre que el 30% opinen que no 
haurien de poder canviar el sexe en el seus documents 
oficials. 

Hi ha un nombre important de persones, el 27% del total, 
que no expressa una opinió clara sobre aquesta qüestió.

Opinió sobre el canvi de sexe en els documents oficials a persones trans
sense diagnòstic previ

Opinions dividides sobre el canvi de 
sexe sense diagnòstic previ

Resultats expressats en percentatges

P33. Creu que les persones transsexuals i transgènere haurien de poder canviar el sexe en els seus documents oficials, sense un diagnòstic psicològic previ? 
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Les opinions sobre la possibilitat que les persones 
transsexuals i transgènere puguin canviar de sexe en els 
documents oficials sense necessitat d'un diagnòstic 
psicològic previ varien segons si la persona és membre o 
no del col·lectiu LGBT+.

En concret, el 66% de les persones enquestades que 
pertanyen al col·lectiu LGBT+ estan a favor d'aquesta 
possibilitat, mentre que el percentatge de partidaris entre 
les persones que no pertanyen al col·lectiu és del 43%. 

Cal destacar que el 26% de les persones que no 
pertanyen al col·lectiu LGBT+ no responen a aquesta 
qüestió.

Opinió sobre el canvi de sexe en els documents oficials a persones trans
sense diagnòstic previ, segons col·lectiu LGBT+

Diferències en funció de si es forma 
part del col·lectiu LGBT+ o no

Resultats expressats en percentatges

P33. Creu que les persones transsexuals i transgènere haurien de poder canviar el sexe en els seus documents oficials, sense un diagnòstic psicològic previ? 
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Les persones que simpatitzen amb la CUP (67%), En 
Comú Podem (65%) i Esquerra (56%) són les que  
majoritàriament més defensen la possibilitat que les 
persones trans puguin canviar de sexe als documents 
oficials sense necessitat d’un diagnòstic previ.

Per la seva banda, també hi ha una majoria de persones 
partidàries d'aquesta mesura entre els simpatitzants de 
Junts per Catalunya (47%) i el PSC (46%).

En canvi, les persones que segueixen a Ciudadanos (49%), 
el PP (61%) i Vox (66%) són majoritàriament contràries a 
aquest canvi.

Opinió sobre el canvi de sexe en els documents oficials a persones trans
sense diagnòstic previ, segons simpatia de partit

Simpatitzants de partits d’esquerres 
més propensos al canvi als documents

Resultats expressats en percentatges

P33. Creu que les persones transsexuals i transgènere haurien de poder canviar el sexe en els seus documents oficials, sense un diagnòstic psicològic previ? 
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En relació amb la gestació subrogada o ventres de 
lloguer, el 15% de les persones enquestades creu que 
hauria de ser acceptada en tots els casos. 

La majoria, un 48%, considera que s'hauria de permetre 
en alguns casos. El conjunt fa que el 63% de les persones 
acceptarien la gestació subrogada en alguna de les seves 
modalitats (sempre o en alguns casos).

En canvi, un 18% de les persones que han respost 
l’enquesta s'oposen totalment a la gestació subrogada.

Un 19% dels enquestats no té una opinió formada o 
prefereix no respondre a la pregunta.

Opinió sobre la gestació subrogada

El 63% de les persones acceptarien 
algun tipus de gestació subrogada

Resultats expressats en percentatges

P34. En general, creu que s’ha de permetre la gestació subrogada (ventres de lloguer)?
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No s’observen diferències substancials en el suport a la 
gestació subrogada entre homes i dones. La única 
diferència és que entre les dones hi ha cinc punts més de 
rebuig que entre els homes. 

Segons l’estudi, el 16% dels homes i el 15% de les dones 
enquestades estan a favor de la gestació subrogada en 
tots els casos. En els casos contraris, representen el 15% 
dels homes i el 20% de les dones.

La majoria, tant homes com dones, considera que 
s'hauria de permetre en alguns casos (50% homes i 47% 
dones).

Opinió sobre la gestació subrogada, segons gènere

Similituds segons gènere en relació 
a la gestació subrogada

Resultats expressats en percentatges

P34. En general, creu que s’ha de permetre la gestació subrogada (ventres de lloguer)?
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La majoria de simpatitzants de tots els partits 
parlamentaris accepta la gestació subrogada en alguns 
casos. 

L'única excepció són les persones seguidores de la CUP: 
un 42% hi està en contra; un 34%, ho acceptaria en alguns 
casos i un 13%, ho acceptaria sempre.

Entre els més favorables a acceptar la gestació 
subrogada, trobem les persones simpatitzants de 
Ciudadanos (22%) i Esquerra (21%).

Opinió sobre la gestació subrogada, segons simpatia de partit

La majoria de partits a favor de la 
gestació subrogada en alguns casos

Resultats expressats en percentatges

P34. En general, creu que s’ha de permetre la gestació subrogada (ventres de lloguer)?
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Hem demanat a les persones que creuen que la gestació 
subrogada s’hauria de permetre en alguns casos que 
indiquessin si creuen que s’hauria de permetre en dos 
supòsits diferents: quan és altruista i quan és amb 
remuneració.

El suport és més gran en el cas de la gestació subrogada 
altruista: el 51% dels que deien “en alguns casos” creu 
que s’hauria de permetre. 

Pel que fa a la gestació subrogada remunerada, el 41% de 
les persones enquestades responen que s’hauria de 
permetre i el 25% es mostren contràries. Un 34% no 
respon.

Opinió sobre tipus de gestació subrogada

Diferència d’opinions en funció de si 
la gestació és altruista o no

Resultats expressats en percentatges 

P35. Creu que s’hauria de permetre la gestació subrogada (ventres de lloguer) quan sigui altruista, sense remuneració per la dona que gesta la criatura?
P36. I quan la dona que gesta la criatura rep una remuneració econòmica? Creu que s’hauria de permetre la gestació subrogada?
Base: En paper respon tothom. En línia, només els que han respòs que “En alguns casos s’ha de permetre la gestació subrogada i altres no”.  72



Entre les persones que han afirmat que acceptarien la 
gestació subrogada en algunes circumstàncies, s’ observa 
una diferència segons simpatia de partit polític.

Les persones enquestades que simpatitzen amb En Comú 
Podem, la CUP, ERC, Junts per Catalunya i PSC, tendeixen 
a acceptar la gestació subrogada en major mesura si no 
hi ha cap tipus de compensació econòmica. 

D’altra banda, entre les persones simpatitzants de 
Ciudadanos, PP i Vox, és més elevat el percentatge de 
persones que acceptarien la gestació subrogada si hi ha 
una compensació econòmica. 

Opinió sobre tipus de gestació subrogada, segons simpatia per partit

La simpatia de partit influeix en 
l’acceptació de la gestació subrogada

Resultats expressats en percentatges

P35. Creu que s’hauria de permetre la gestació subrogada (ventres de lloguer) quan sigui altruista, sense remuneració per la dona que gesta la criatura?
P36. I quan la dona que gesta la criatura rep una remuneració econòmica? Creu que s’hauria de permetre la gestació subrogada ? 
Base: En paper respon tothom. En línia, només els que han respòs que “En alguns casos s’ha de permetre la gestació subrogada i altres no”. 73



Hem demanat als enquestats si creuen que cal castigar 
als que tenen locals on s’exerceix la prostitució i als 
clients, amb l'objectiu d'abolir la prostitució o si pensen 
que cal regular la prostitució, amb l'objectiu de garantir 
els drets laborals a les persones que l'exerceixen. 
Finalment, hem donat l’opció d’expressar preferència per 
mantenir la situació actual.

Una clara majoria, el 75% de les persones enquestades, 
es mostra partidària de regular la prostitució. 

El 16% aposta per castigar el proxenetisme i els clients 
per abolir la prostitució i el 6% mantindria la situació 
actual. 

Posicionament davant la prostitució

Tres de cada quatre persones són 
partidàries de regular la prostitució

Resultats expressats en percentatges

P37. En relació amb la prostitució, amb quina d’aquestes opcions està vostè més d’acord? (1) Cal castigar als que tenen locals on s’exerceix la prostitució i als clients, amb l'objectiu 
d'abolir la prostitució ; (2)  Cal regular la prostitució, amb l'objectiu de garantir els drets laborals a les persones que l'exerceixen; (3) Prefereixo mantenir la situació actual  
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Com més jove és el grup d’edat, més elevat és el 
percentatge de gent que es mostra partidària d’abolir la 
prostitució. A la franja d’edat més jove, d’entre 16 a 24 
anys, les persones abolicionistes representen el 24%, 
mentre que el percentatge entre els majors de 64 anys es 
redueix al 13%. 

Malgrat tot, el suport a la regulació de la prostitució és 
majoritari en totes les franges d’edat: des del 65% d’entre 
16 i 24 anys al 80% de la gent d’entre 50 i 64 anys. 

Posicionament davant la prostitució, segons grup d’edat

El suport a la regulació és majoritari 
en totes les franges d’edat

Resultats expressats en percentatges

P37. En relació amb la prostitució, amb quina d’aquestes opcions està vostè més d’acord? (1) Cal castigar als que tenen locals on s’exerceix la prostitució i als clients, amb l'objectiu 
d'abolir la prostitució ; (2)  Cal regular la prostitució, amb l'objectiu de garantir els drets laborals a les persones que l'exerceixen; (3) Prefereixo mantenir la situació actual  
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El suport a la regulació de la prostitució és majoritari entre 
homes i dones. Així, les diferències són relativament 
modestes: el 79% dels homes i el 71% de les dones estan a 
favor de la regulació.

Tanmateix, entre les dones el percentatge de partidàries de 
l’abolició és més gran: arriba al 19%, en front del 12% entre 
els homes.

Posicionament davant la prostitució, segons gènere

Homes i dones estan a favor de la 
regulació de la prostitució

Resultats expressats en percentatges
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P37. En relació amb la prostitució, amb quina d’aquestes opcions està vostè més d’acord? (1) Cal castigar als que tenen locals on s’exerceix la prostitució i als clients, amb l'objectiu 
d'abolir la prostitució ; (2)  Cal regular la prostitució, amb l'objectiu de garantir els drets laborals a les persones que l'exerceixen; (3) Prefereixo mantenir la situació actual  



La posició de regular la prostitució és majoritària en totes 
les persones simpatitzants dels partits polítics. 

Els percentatges més elevats de persones partidàries de 
la regulació les trobem entre Esquerra (84%) i Junts per 
Catalunya (80%) 

No obstant això, la CUP (24%), En Comú Podem (21%) i PP 
(19%) tenen un major percentatge de simpatitzants que 
prefereixen abolir la prostitució. 

D'altra banda, Vox (12%) i el PP (19%) són els partits amb 
un percentatge més alt de seguidors que prefereixen 
mantenir la prostitució amb la situació actual. 

Posicionament davant la prostitució, segons simpatia de partit

La majoria de persones simpatitzants 
dels partits a favor de la regulació

Resultats expressats en percentatges

P37. En relació amb la prostitució, amb quina d’aquestes opcions està vostè més d’acord? (1) Cal castigar als que tenen locals on s’exerceix la prostitució i als clients, amb l'objectiu 
d'abolir la prostitució ; (2)  Cal regular la prostitució, amb l'objectiu de garantir els drets laborals a les persones que l'exerceixen; (3) Prefereixo mantenir la situació actual  
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El conjunt de preguntes reflecteixen la percepció que hi 
ha col·lectius que han estat discriminats històricament i 
que encara es troben en una situació de desavantatge en 
molts àmbits. 

Una major part de les persones entrevistades afirmen 
que les dones, el col·lectiu LGB i les persones trans i no 
binàries no tenen prou drets. 

Pel que fa a les persones de religió musulmana i 
immigrants, les posicions estan més polaritzades, i n’hi ha 
un 30 i un 25%, respectivament, que creu que tenen 
massa drets. 

Reconeixement de drets a diferents col·lectius

Percepció sobre la concessió de 
drets a diferents col·lectius

Resultats expressats en percentatges

P38. En relació amb els següents grups, creu que ...? Dones/Lesbianes, gais i bisexuals/Persones trans i no binàries/Persones de religió musulmana/Immigrants
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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Reconeixement de drets a diferents col·lectius, segons col·lectiu
Resultats expressats en percentatges

P38. En relació amb els següents grups, creu que ...? Dones/Lesbianes, gais i bisexuals/Persones trans i no binàries/Persones de religió musulmana/Immigrants
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.



Reconeixement de drets a diferents col·lectius, segons simpatia de partit
Resultats expressats en percentatges

P38. En relació amb els següents grups, creu que ...? Dones/Lesbianes, gais i bisexuals/Persones trans i no binàries/Persones de religió musulmana/Immigrants
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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3 Territori i medi ambient



En el darrer apartat, estudiem temes relacionats amb el territori i el medi ambient. En primera 
instància, analitzem la percepció de la ciutadania sobre les diferències entre les zones urbanes i les 
rurals i, tot seguit, l’opinió de la ciutadania sobre els drets dels animals. 
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Món rural i entorn urbà3.1



El 65% de les persones entrevistades creu que els polítics 
tenen més en compte el que pensa la gent de les zones 
urbanes.

El 28% considera  que els polítics no fan diferències entre 
zones i les tracten totes amb igualtat independentment 
de la ubicació geogràfica. 

Només el 3% pensa que els polítics tenen més en compte 
el que pensa la gent de les zones més rurals. 

Interès dels polítics pel que pensa la gent de les zones urbanes i rurals

Es percep que els polítics tenen més 
en compte les zones urbanes 

Resultats expressats en percentatges

P15. Creu que els polítics...? (1) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones urbanes; (2) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones rurals; (3) 
No fan diferències entre la gent que viu a les zones rurals o a les urbanes.
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Creuant les dades segons la mida del municipi, 
observem que tant als pobles petits com a les ciutats 
grans predomina la percepció que els polítics tenen més 
en compte el que pensa la gent de les zones urbanes. 

En els municipis de menys de 2.000 habitants, el 75% de 
les persones enquestades creu que els polítics tenen 
més en compte la gent de les zones urbanes. El 
percentatge es redueix fins al 61% a les ciutats de més 
de 150.000 habitants.

Interès dels polítics pel que pensa la gent de les zones urbanes i rurals, segons el nombre 
d’habitants del municipi

La percepció varia, segons la 
grandària del municipi

Resultats expressats en percentatges

P15. Creu que els polítics...? (1) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones urbanes; (2) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones rurals; (3) 
No fan diferències entre la gent que viu a les zones rurals o a les urbanes.
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Les persones simpatitzants de la CUP són les que més 
creuen que els polítics tenen en compte la gent de les 
zones urbanes, amb un 84%. 

Segueixen les persones simpatitzants de Junts per 
Catalunya, ERC i En Comú Podem, en què 
aproximadament tres de cada quatre pensen que es 
tenen més en compte les zones urbanes que les rurals. 

Sis de cada deu simpatitzants de PP, PSC i Ciudadanos
opinen que es tenen més en compte el que pensa la gent 
de les zones urbanes. 

Cinc de cada deu persones simpatitzants de Vox creuen 
que els polítics pensen més en la gent de zones urbanes. 

Interès dels polítics pel que pensa la gent de les zones urbanes i rurals, per simpatia de partit

Diferències de percepció en funció 
de la simpatia de partit

Resultats expressats en percentatges

P15. Creu que els polítics...? (1) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones urbanes; (2) Tenen més en compte el que pensa la gent que viu a les zones rurals; (3) 
No fan diferències entre la gent que viu a les zones rurals o a les urbanes.
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La major part de la població enquestada (un 69%) creu 
que la gent que viu a les zones urbanes té més capacitat 
d’influir en allò que fa el Govern. 

Per altra banda, un 25% de les persones enquestades no 
creu que existeixin diferències entre la gent que viu a les 
zones urbanes i a les zones rurals a l’hora d’influir en el 
Govern. 

Només un 5% de les persones enquestades creuen que la 
gent que viu a les zones rurals tenen més capacitat 
d’influir al Govern. 

Capacitat d’influir en allò que fa el Govern

Una majoria creu que les zones 
urbanes exerceixen més influència

Resultats expressats en percentatges

P16. I qui creu que té més capacitat d’influir en allò que fa el Govern?
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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La majoria de les persones entrevistades consideren que 
la gent que viu a les zones urbanes té més capacitat 
d’influir en allò que fa el Govern, independentment de la 
mida del municipi de residència. 

En aquest cas, doncs, la percepció és àmpliament 
compartida a tot el territori.

Capacitat d’influir en allò que fa el Govern, segons el nombre d’habitants del municipi 

La mida del municipi no modifica la 
percepció de major influència urbana

Resultats expressats en percentatges

P16. I qui creu que té més capacitat d’influir en allò que fa el Govern?
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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Tres de cada quatre persones entrevistades creuen que a 
l’hora d’assignar la despesa en serveis públics, les zones 
urbanes reben un millor tracte de les zones rurals. 

Per la seva banda, un 18% considera que no es fan 
diferències entre zones urbanes i rurals. 

Només un 5% afirma que les zones rurals són millor 
tractades que les zones urbanes. 

Tracte de les institucions a l’hora d’assignar la despesa en serveis públics

El 75% de les persones creuen que les 
zones urbanes són millor tractades

Resultats expressats en percentatges

P17. A l’hora d’assignar la despesa en serveis públics, creu que generalment...
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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La major part de les persones entrevistades creuen que 
les zones urbanes reben un millor tracte a l’hora 
d’assignar despesa per part de les institucions, 
independentment del nombre d’habitants del municipi de 
residència. 

De nou, observem poques diferències entre les zones, 
malgrat que a les ciutats grans hi ha més gent que respon 
que no es fan diferències entre les zones urbanes i les 
rurals.

Tracte de les institucions a l’hora d’assignar despesa, segons nombre d’habitants del municipi 

Tots els trams de població veuen les 
zones urbanes com a prioritzades 

Resultats expressats en percentatges

P17. A l’hora d’assignar la despesa en serveis públics, creu que generalment...
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia.
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Els resultats mostren una clara tendència a considerar 
que les zones urbanes tenen uns serveis de millor 
qualitat. 

El transport és el servei que més gent considera que és 
millor en les zones urbanes que en les rurals (un 88% de 
les respostes). 

El segueixen la sanitat, amb un 77% a favor de les zones 
urbanes i els equipaments (pavellons, centres cívics, 
biblioteques), amb un 75%. 

Un 68% de les persones creu que les escoles de les zones 
urbanes tenen una millor qualitat. 

Zones amb serveis de millor qualitat

Majoria creu que les zones urbanes 
tenen millor qualitat de serveis

Resultats expressats en percentatges

P18. On creu que hi ha serveis de millor qualitat...?
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Zones amb serveis de millor qualitat, segons nombre d’habitants del municipi 
Resultats expressats en percentatges

P18. On creu que hi ha serveis de millor qualitat...?
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De manera agregada, set de cada deu persones 
enquestades consideren que la gent de ciutat respecta la 
manera de viure de la gent de les zones rurals. 
Concretament, un 11% creu que es respecta sempre o 
gairebé sempre i un 61% que generalment es respecta.

Per contra, un 24% de les persones enquestades opinen 
que els habitants de les ciutats no respecten la manera 
de viure de les zones rurals.  

Per la seva banda, el percentatge de gent que creu que la 
gent de les zones rurals és respectuosa amb la manera de 
viure de les zones urbanes és del 86%: el 16% sempre o 
gairebé sempre i el 70% de manera general. 

Respecte a la manera de viure de les zones rurals

La majoria creu que es respecta la 
manera de viure de les zones rurals

Resultats expressats en percentatges

P19. Creu que, generalment, la gent de les zones urbanes respecta la manera de viure de la gent de les zones rurals? 
P20.I a l’inrevés? Creu que, generalment, la gent de les zones rurals respecta la manera de viure de la gent de les zones urbanes?

93



La percepció de respecte entre gent de  les 
zones urbanes i les rurals és majoritària en tots 
els tipus de municipi. 

Entre la gent que viu a pobles més petits hi ha 
un percentatge més gran de respostes que creu 
que la gent de ciutat no respecta la seva forma 
de vida. En els municipis d’entre 2.000 i 10.000 
habitants aquest percentatge és del 34%, i a 
mesura que la població augmenta aquest 
percentatge disminueix fins el 22%. 

Respecte a la manera de viure de les zones rurals, segons el nombre d’habitants del municipi 

Pobles i ciutats

Resultats expressats en percentatges

P19. Creu que, generalment, la gent de les zones urbanes respecta la manera de viure de la gent de les zones rurals? 
P20.I a l’inrevés? Creu que, generalment, la gent de les zones rurals respecta la manera de viure de la gent de les zones urbanes?
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Tres de cada quatre persones entrevistades (un 
74%) creuen que la gent de les zones rurals tenen 
valors diferents a la gent de les persones urbanes. 

Una de cada quatre persones (el 24%) afirma que 
no hi ha diferències de valors entre la gent de les 
zones rurals i la de les zones urbanes. 

Diferència de valors entre les zones urbanes i rurals

La majoria opinen que existeix 
una diferències de valors

P21. I creu que... (1) La gent de les zones rurals té valors diferents als de la gent de les zones urbanes; (2) No hi ha diferències de valors entre la gent de les zones rurals i la de les 
zones urbanes.
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia. 95

Resultats expressats en percentatges



La majoria de persones enquestades (un 60%) no creu 
que hi hagi diferències significatives pel que fa al treball i 
a l’esforç entre les persones que viuen a les zones rurals i 
les que viuen a les zones urbanes. 

No obstant això, un terç de les persones enquestades (un 
33%) considera que la gent que viu a les zones rurals 
treballa i s’esforça més que la gent que viu a les zones 
urbanes. 

Només un 5% opina que la gent que viu a les zones 
urbanes treballa i s’esforça més. 

Valoració de l’esforç i treball entre la gent de zones rurals i urbanes 

El treball i l’esforç no depèn de la 
zona de residència urbana o rural
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P22. I respecte al treball i a l’esforç, diria que… (1) La gent que viu a les zones rurals treballa i s’esforça més; (2) La gent que viu a les zones urbanes treballa i s’esforça més; (3) No hi 
ha diferències entre el treball i l’esforç de la gent que viu a les zones rurals i la que viu a les zones urbanes. 
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia. 

Resultats expressats en percentatges



Drets dels animals3.2



P55. Hi ha gent que opta per no menjar animals o productes d’origen animal per raons ètiques. Vostè es considera... (1) Vegetarià/ana; (2) Vegà/ana; (3) Cap de les anteriors.

6% de les persones afirmen ser vegetarianes.

4%

El

El es consideren veganes.

98

Estils d’alimentació



La major part de les persones enquestades (el 63%) 
considera que els animals han de tenir alguns drets 
compatibilitzant-los amb activitats en benefici de 
les persones. 

Una de cada quatre persones (el 24%) opina que 
els animals han de tenir els mateixos drets que les 
persones d’estar lliures d’explotació. 

Un 2% afirma que els animals no necessiten gaire 
protecció dels seus drets perquè només són 
animals. 

Drets dels animals

La majoria es mostra favorable 
a garantir els drets dels animals

Resultats expressats en percentatges

P56. Quina d’aquestes frases representa millor la seva opinió sobre el tracte als animals? (1) Els animals han de tenir exactament els mateixos drets que les persones d’estar lliures
d’explotació; (2) Els animals han de tenir alguns drets per protegir-los de l’explotació, però és correcte emprar-los per a algunes activitats en benefici de les persones; (3) Els
animals no necessiten gaire protecció de drets, ja que només són animals. 99



En totes les franges d’edat, predomina la idea 
que els animals han de tenir drets, però 
mantenint algunes activitats en benefici de les 
persones. 

Les franges de població més jove reclamen que 
els animals tinguin els mateixos drets que les 
persones. 

Concretament, el 28% de les persones d’entre 
16 i 24 anys i el 31% d’entre 25 i 34 són 
favorables a l’equiparació de drets. En les 
franges de més edat, els percentatges són 
inferiors.

Drets dels animals, segons grups d’edat

La població més jove, més 
favorable als drets dels animals

Resultats en percentatges

P56. Quina d’aquestes frases representa millor la seva opinió sobre el tracte als animals? (1) Els animals han de tenir exactament els mateixos drets que les persones d’estar lliures
d’explotació; (2) Els animals han de tenir alguns drets per protegir-los de l’explotació, però és correcte emprar-los per a algunes activitats en benefici de les persones; (3) Els
animals no necessiten gaire protecció de drets, ja que només són animals. 



Es detecta una majoria de persones enquestades 
favorables a mantenir algunes activitats amb animals, 
com tenir-los com a mascotes o practicar la ramaderia 
extensiva a l’aire lliure. 

Dues de cada tres persones (el 66%) accepten la recerca 
científica amb animals i més de la meitat (53%) accepten 
la ramaderia intensiva en granges. 

Pel que fa als zoològics i aquaris, existeix una divisió 
igualada entre aquelles persones que hi estan a favor 
(48%) i en contra (47%). 

Existeix una majoria de persones que s’oposen a 
activitats, com la caça i la pesca recreativa (55%) o els 
espectacles amb animals (77%). 

Activitats amb els animals

Opinions divergents en funció de la 
tipologia d’activitat amb animals 

Resultats expressats en percentatges

P57. Creu que les següents activitats amb animals han d’estar permeses o prohibides? 
Base: persones enquestades que han contestat l’enquesta en línia. 
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