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Presentació 

 
L’estudi que es presenta ha estat dut a terme per l’Observatori 
Social de la Catalunya Central, una iniciativa conjunta del diari 
Regió 7 i de la Fundació Universitària del Bages, amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya. Es tracta de la segona part de la 
recerca que amb el títol La percepció de la immigració a Manresa1 
es va dur a terme durant l’any 2003.  
En el primer estudi l’enfocament va ser de tipus qualitatiu i el que es 
pretenia era generar hipòtesis i adquirir els coneixements 
necessaris per, en un segon moment, aprofundir el tema amb una 
metodologia quantitativa.  
Com a resultat de la fase qualitativa de la recerca es varen formular 
una sèrie d’hipòtesis, exposades en l’apartat següent, que són les 
que en aquesta publicació s’intenten validar.  
Si l’objectiu general ha de ser l’estudi dels discursos sobre la 
immigració presents a la ciutat de Manresa, convé no oblidar que el 
discurs és una realitat social que difícilment es deixa quantificar. Per 
això, l’objectiu de la recerca ha de ser aproximar-se qualitativament 
als continguts dels discursos i, en aquesta segona fase, intentar 
mesurar-ne la seva extensió. Això vol dir que aquesta segona fase 
s’intentarà aproximar a la quantitat de persones que opinen una 
mateixa cosa i que mirarà de saber-ne les característiques 
comunes. Les variables en què es farà més incidència seran l’edat, 
el sexe, el lloc de naixement, la llengua que es parla, el fet de tenir 
contactes amb persones d’altres cultures, etc. Són precisament 
aquestes variables les que es poden quantificar i treballar 
estadísticament, i ha de ser a través seu que es pugui accedir a 
l’univers dels discursos socials.  
En les conclusions de la primera fase es va dir que els discursos 
eren alhora accions i pràctiques socials. En aquesta s’afirmarà que 
els discursos poden estar desconnectats de la realitat social i que el 
contacte amb els Altres ha de servir per posar-los en el seu lloc.  

                                                 
1 Un resum va ser publicat al 4t. Congrés sobre la Immigració a Espanya. Ciutadania i Participació. 
Girona, 2004 (vegeu Roma & Vilanova, 2004).  
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1. Objectiu i hipòtesis  

 
 
La fase qualitativa inicial de la recerca va servir per explorar els 
temes més rellevants de la percepció del fet migratori a la ciutat de 
Manresa. El marc teòric que es detalla en aquell document és el 
que s’ha fet servir en aquesta recerca, l’objectiu general de la qual 
és conèixer les percepcions de la immigració en les persones 
majors de 14 anys de Manresa l’any 2005. A partir dels resultats de 
la primera fase, es varen poder elaborar una sèrie d’hipòtesis que 
calia comprovar empíricament i, sobretot, veure’n la distribució 
social.  
A continuació es detallen les hipòtesis que varen sortir de la fase 
inicial i que ara pretén validar aquesta recerca:  
 

• Els discursos xenòfil i xenòfob sobre la immigració se situen 
en pols diferenciats de l’estructura social en funció de l’edat, el 
sexe, l’origen geogràfic i l’idioma habitualment parlat 

• El racisme i la xenofòbia es poden mesurar mitjançant una 
escala o índex que tingui en compte les variables més 
significatives 

• A la societat manresana existeix correlació entre el racisme i 
algunes variables sociodemogràfiques com sexe, edat, barri 
de residència, lloc de naixement, relació laboral 

• Existeix correlació entre racisme i posició política 
• La intensitat del racisme varia en funció de la valoració que es 

faci dels diferents grups immigrants 
• La intensitat del racisme varia en funció de l’accés als 

recursos de l’estat de benestar per part de les persones 
nouvingudes2 

• El tracte directe amb persones immigrants redueix les actituds 
racistes 

                                                 
2 En aquest document s’utilitzaran de manera indistinta els conceptes de persona immigrant i persona 
nouvinguda. 



 5

2. Metodologia 
 
 
 
Per validar les hipòtesis anteriorment exposades es va considerar 
que la millor tècnica seria una enquesta telefònica. Així es varen dur 
a terme un total de 1.058 entrevistes telefòniques (vegeu fitxa 
tècnica). Un cop ponderades per edat, sexe i barri es va arribar a 
obtenir dades d’una mostra estratificada equivalent a 1.044 
persones. D’aquesta manera, els percentatges de persones 
entrevistades pel que fa a barris, sexes i edats són els mateixos que 
es troben en el conjunt de la població de Manresa. Per tant, és una 
mostra representativa de la població.  
 
L’enquesta estava composta per 68 preguntes. En el moment de 
dissenyar-la es va creure convenient intentar utilitzar, quan fos 
possible, preguntes ja validades procedents de recerques de 
reconeguda solvència com ara l’Eurobaròmetre, el baròmetre del 
Centro de Investigaciones Sociológicas o algunes de les obres 
esmentades en la bibliografia.  
 
Les 68 variables de la recerca es distribuïen de la següent manera:  
 

• Un primer apartat amb les característiques classificatòries de 
la mostra estudiada (preguntes 1-14). 

• Un segon apartat en què es pretenia conèixer si les persones 
entrevistades havien rebut algun tipus d’ajut social (preguntes 
15-28) i de quina font l’havien obtingut.  

• El tercer apartat analitzava la percepció de la mostra a partir 
de respondre amb mostres d’acord o de desacord una sèrie 
de sentències (escala de Lickert, preguntes 29-45).  

• En el quart apartat, per mitjà d’una escala del 0 al 10, es 
pretenia conèixer la valoració i el grau de coneixement que la 
mostra tenia de les persones nouvingudes i de la seva cultura 
(preguntes 46-57).  

• La pregunta 58 avaluava quin era l’aspecte que podia ser 
considerat l’indicador més fiable de la integració d’una 
persona en la societat receptora. 
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• El cinquè bloc intentava esbrinar si les persones entrevistades 
tenien o havien tingut contacte amb nouvinguts i nouvingudes 
i per quin motiu s’havia produït aquest contacte (preguntes 59-
66). 

• La pregunta 67 consistia en una escala per autoavaluar el 
grau de racisme de les persones entrevistades.  

• Amb la pregunta 68, també a través d’una escala, es buscava 
obtenir informació sobre la posició política de la persona 
enquestada.  

 
En l’annex 1 s’inclou el model d’enquesta que es va fer servir.  

 
Després de dur a terme el treball de camp, es va iniciar una etapa 
de depuració de les dades obtingudes (per assegurar que no 
existissin contradiccions entre elles ni mancances). Fet això es va 
procedir a l’anàlisi estadística dels resultats obtinguts amb el paquet 
estadístic SPSS.  
 
Les pàgines que segueixen aniran exposant aquests resultats i 
enumeraran les principals conclusions a què es va arribar. 
L’exposició de resultats comença amb una breu anàlisi descriptiva, 
després estudia el racisme i finalment se centra en l’anàlisi dels 
discursos. Per simplificar la lectura del text s’ha decidit elaborar un 
annex (número 2) amb els resultats obtinguts en el tractament 
estadístic de les dades. Un índex de taules i gràfics situat al final 
d’aquest document pot servir d’ajuda per trobar aquesta informació.  
 
 
 



 7

 
 
 
Fitxa tècnica 
 
Població: persones residents a Manresa majors de 14 anys.  
Mostra: estratificada per edats, sexes i barris, 1.044 persones. 
Selecció aleatòria a partir dels llistats telefònics de les persones que 
viuen a Manresa (es disposava dels números de telèfons mòbils).  
Tècnica d’enquestament: enquesta telefònica. 
Període de realització del treball de camp: segona quinzena de 
febrer de 2005. 
Marge d’error: ±3% en el supòsit de major indeterminació p=q=0,5 
per a un interval de confiança del 95%.  
Treball de camp: estudiants de la Fundació Universitària del 
Bages.  
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3. Característiques classificatòries de la mostra 
 
 
A continuació apareixen una sèrie de gràfics amb dades sobre les 
variables més importants de la mostra estudiada: edat, sexe, barri, 
lloc de naixement, idioma, estudis i situació laboral3.  
Com es pot comprovar en els gràfics que fan referència a les edats, 
sexes i barris de residència, els percentatges de persones 
entrevistades i del total de la població de la ciutat de Manresa són 
els mateixos per a cada categoria. D’aquesta manera, l’enquesta 
intenta oferir una imatge fidel de la ciutat, de manera que les dades 
que s’obtinguin en aquesta recerca serveixin per fer inferències 
sobre les característiques de la població en general.  
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Gràfic 1: Distribució de la mostra per edats (Taula 5) 

 
 

                                                 
3 Les dades que fan referència a la població de Manresa han estat extretes de l’Anuari Estadístic. Manresa 
2004. Ajuntament de Manresa. 2004. Disponible a www.ajmanresa.org  
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Gràfic 2: Comparació mostra i població segons grups d’edat 
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Gràfic 3: Distribució de la mostra i la població per sexes (Taula 6) 
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Distribució per barris
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Gràfic 4: Distribució de la mostra per barris (Taula 7) 
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Gràfic 5: Distribució de la mostra segons lloc de naixement (Taula 8) 
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Gràfic 6: Comparació lloc naixement de la mostra i la població 

 
 
Pel que fa a la distribució segons el lloc de naixement, la selecció 
aleatòria de les persones enquestades ha permès obtenir una 
mostra que, a grans trets, no s’allunya massa de les 
característiques sociodemogràfiques de la ciutat.  
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Gràfic 7: Distribució de la mostra segons l’idioma que parla (Taula 9) 
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Gràfic 8: Distribució de la mostra segons el nivell d’estudis (Taula 10) 
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Gràfic 9: Distribució de la mostra segons la situació laboral (Taula 11) 
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4. Relació amb les persones immigrants  
 
 
La Taula 1 resumeix la distribució per lloc de naixement de les 
persones enquestades. S’hi pot observar que la mostra estudiada 
presenta un  7,3% de persones nascudes fora de l’Estat espanyol 
(77 persones)4.  
A partir d’aquestes dades, en aquest apartat es pretén analitzar 
l’existència de relació entre les persones nascudes fora d’Espanya i 
les  nascudes al nostre país. També s’estudiaran els tipus de 
relacions que es donen entre les persones dels diferents orígens.  
 
 

FreqüènciaPercentatge% Vàlids % Acumulat
Manresa  507 48,6 48,6 48,6
Catalunya  209 20,0 20,0 68,6
Espanya 252 24,1 24,1 92,7
Unió Europea 8 ,7 ,7 93,4
Resta Europa 8 ,7 ,7 94,2
Àfrica 40 3,9 3,9 98,0
Amèrica 20 1,9 1,9 99,9
Oceania 1 ,1 ,1 100,0
Total 1044 100,0 100,0

Taula 1: Llocs d’origen de les persones enquestades 
 
 
Per aconseguir aquest objectiu s’hauran d’analitzar les respostes a 
les preguntes 59-66, en les quals es tractava de veure si les 
persones enquestades havien tingut o tenien relacions directes amb 
les persones nouvingudes.  
El primer aspecte a destacar és que gairebé el 73% de les persones 
enquestades va manifestar haver tingut tracte directe amb persones 
immigrants, al nostre país (sense especificar quin tipus de relació va 
ser). D’aquesta manera, una de cada quatre entrevistes negaven 
els contactes amb cap persona nouvinguda (Taula 12 - Gràfic 10).  

                                                 
4 Unes dades publicades pel diari Regió 7, que citava com a font el Consell Comarcal del Bages, donaven 
per a l’any 2002 un total de 4.802 persones nascudes fora de l’Estat espanyol. Això volia dir el 7,1% de la 
població de la ciutat, xifra que estava clarament per sobre del 4,8% comarcal (Regió 7, 3 de febrer de 
2004; 5).  
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Gràfic 10: Tabulació pregunta núm. 60 

 
 
Aquesta relació era de tipus familiar en  poc menys del 10% del 
conjunt de la mostra (que equival al 17% de les persones que deien  
haver tingut contacte amb immigrants, Taula 13 - Gràfic 11).  
 
 

Existència de relació familiar

17%

83%

Sí

No
º

 
Gràfic 11: Tabulació pregunta núm. 61 
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Existència de relació d'amistat
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Gràfic 12: Tabulació pregunta núm. 62 
 
 

• Més de la meitat de 
les persones (55,2%) 
que  havien tingut 
contacte directe 
varen manifestar que 
aquest tipus de 
relació havia estat 
per raó d’amistat 
(Taula 14 - Gràfic 12).  

 
 
 
 

• Gairebé el 40% havia 
tingut relacions de 
veïnatge amb 
persones 
nouvingudes (Taula 15 
- Gràfic 13), 

 
 
 
 
 
 

• Aquest percentatge 
s’incrementava fins al 
60% per motius 
laborals (Taula 16 - 
Gràfic 14).  
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Gràfic 13: Tabulació pregunta núm. 63 
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Gràfic 14: Tabulació pregunta núm. 65 
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Dins de les relacions establertes per motius de treball (Taula 17 - 
Gràfic 15), caldria precisar que: 

• En el 51% dels casos aquestes eren relacions d’igual a igual 
(“érem companys”),  

• En el 26% dels casos es tractava de serveis on treballava la 
persona entrevistada, 

• En el 14% dels casos, la relació era una relació en què la 
persona immigrant exercia com a empleada de la persona 
enquestada, 

• Només un 0,5% de la mostra va manifestar haver tingut un o 
una cap procedents d’altres països.  

 

 
Un altre tipus de relacions que calia estudiar eren les que es donen 
en l’àmbit educatiu, perquè, segons els resultats dels grups de 
discussió,  hi havia indicis per pensar que podia ser un dels àmbits 
en què es manifestessin més clarament els desajustaments 
culturals i socials que la immigració pot suposar.  
En aquest sentit, el 55,7% de la mostra va manifestar que ell o algú 
de la seva família havia compartit la mateixa aula amb alumnes 
immigrants (Taula 18 - Gràfic 16) .  
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Gràfic 15: Tabulació pregunta núm. 66 
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Gràfic 16: Tabulació pregunta núm. 59 
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5. Imatge i coneixement de les altres cultures 
 
 
Les variables 46 a 51 pretenien avaluar, en una escala de l’1 al 10, 
la imatge que les persones enquestades tenien dels diferents 
col·lectius immigrants. Així mateix, les  preguntes 52-57 intentaven 
avaluar amb el mateix sistema el coneixement que les persones 
entrevistades tenien dels mateixos col·lectius.  
En primer lloc, cal dir que es troben grans diferències pel que fa a la 
imatge general, diferències que van des d’una puntuació de 3’9 fins 
a una de 7,0. En aquests dos casos extrems trobem la imatge de 
les persones magribines i de les persones de la Unió Europea5, 
respectivament. La resta de col·lectius pels quals es demanava se 
situen en valors entre el 5,3 i el 5,6. Aquest darrer valor (5,6) 
correspon a les persones xineses i orientals en general, les quals se 
situen com el segon col·lectiu més ben valorat, 0,3 punts per davant 
de les persones de l’Europa de l’est i una dècima per sobre de les 
d’origen africà i sud-americà (taula 19 – Gràfic 17)  
Alhora, el grup de persones xineses es mostra com el més 
desconegut de tots. El coneixement de cadascun dels diferents 
col·lectius va ser mesurat en una escala aplicada a les variables 52-
57 (taula 20 – Gràfic 17).  
Els grups més coneguts són els de les persones de la UE, seguides 
de les sud-americanes i les magribines. Els més desconeguts 
corresponen, com ja s’ha dit, als xinesos (3,0), seguits de les 
persones d’origen africà (3,2) i de les europees de l’est (3,8).   
El Gràfic 17 permet visualitzar les diferències entre imatge percebuda 
i coneixement de cadascun dels col·lectius estudiats. Convé 
destacar que, excepte en el cas de les persones magribines, s’hi 
observen discrepàncies entre la puntuació en la imatge percebuda i 
el coneixement que es té de cada grup. Aquest fet permetria pensar 
en l’existència de discursos sobre el fet migratori desconnectats de 
la realitat, tal com ja es va detectar en la fase prèvia dels grups de 
discussió.  

                                                 
5 En el marc d’aquesta recerca, s’han considerat països de la Unió Europea: Alemanya,  
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, 
Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia.  
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En el capítol 14 s’aprofundirà l’estudi del coneixement dels diferents 
grups i s’analitzarà si es pot establir algun tipus de relació entre 
coneixement i xenofòbia.  
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Gràfic 17: Coneixement i percepció dels diferents col·lectius 
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6. El recurs a ajuts socials 
 
 
En el marc teòric d’aquesta recerca  es plantejava que l’accés als 
recursos propis de l’estat de benestar podia ser un element 
diferenciador quant a les actituds cap als col·lectius nouvinguts. Així 
semblava desprendre’s de l’estudi qualitatiu que prèviament s’havia 
dut a terme. Per aquest motiu, les preguntes 15-28 intentaven 
conèixer quanta gent havia rebut algun tipus d’ajut procedent 
d’institucions públiques o privades, i si les seves actituds i opinions 
en el tema de la immigració eren diferents de la resta de manresans 
i manresanes.  
Els resultats d’aquest bloc no són significatius perquè en tots els 
casos es tracta de fets molt poc estesos entre la mostra. El quadre 
següent recull el nombre de casos en què es va contestar 
afirmativament que s’havia rebut cadascun dels ajuts6. 
 
Tipus d’ajut Nombre de casos 
Beca menjador 16 
Llibres 28 
Cotxet per a nens/nenes 0 
Aliments 17 
Lloguer o hipoteca 5 
Impostos 4 
Telèfon, electricitat, etc. 3 
Taula 2: Freqüència dels ajuts socials 
 
Com es veu en la taula, l’ajut que més s’havia rebut era per a 
l’adquisició de llibres escolars, seguit dels aliments i les beques de 
menjador. De tota manera, el nombre de persones que havien rebut 
aquests ajuts no arriba al 3% de la mostra. 
Cal destacar el cas dels ajuts per adquirir cotxets per a nens i 
nenes, pel fet que no se’n va trobar cap. Aquest fet contrasta amb la 
reiterada aparició que aquest tema havia tingut en la fase qualitativa 
d’aquesta recerca.  

                                                 
6 En total es tracta de 58 persones. Cal tenir en compte que hi ha casos que havien rebut més d’un ajut. 
També cal tenir present que en aquesta recerca no es va valorar la possibilitat d’haver demanat un ajut i 
que aquest hagués estat denegat.  



 22

Pel que es desprèn de la mostra estudiada i de les informacions 
rebudes d’àmbits polítics i tècnics de l’Ajuntament de Manresa, 
aquest tipus d’ajuts mai no ha existit a la ciutat. Això indica que ens 
trobem davant d’un discurs sense connexió amb la realitat empírica 
i no faria altra cosa que reforçar la idea que en l’àmbit de la 
immigració existeixen una sèrie de tòpics o llegendes urbanes que 
es repeteixen de manera reiterada sense comprovar-ne la veracitat i 
fins i tot sense que siguin certes.  
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Anàlisi del racisme i la xenofòbia 
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7.  L’escala de racisme 
 
 
 
La pregunta número 67 consistia en una escala del 0 (gens racista) 
al 10 (molt racista) en la qual es preguntava a les persones on se 
situarien pel que fa al racisme. La mitjana dels 1.033 casos vàlids 
era de 3,81, la desviació estàndard de 2,62 i la moda se situava en 
el 5 (vegeu Taula 28 - Gràfic 18).  
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Gràfic 18: Freqüències de l’escala de racisme. Dades extretes de Taula 28 

 
 
Dit això, convé precisar que aquest valor no és el mateix en totes 
les persones, sinó que varia en funció de diferents criteris. D’aquí 
que resulti interessant veure com es va modificant de cara a intentar 
validar les hipòtesis plantejades al principi de la recerca.  
Si es pren la significació estadística amb un nivell de confiança del 
95% com a criteri per acceptar les variacions en la puntuació en 
l’escala de racisme, només tres variables es comporten de manera 
discriminant: el lloc de naixement, la posició política i el barri de 
residència.  
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Pel que fa al lloc de naixement, s’arriba a les següents conclusions 
(Taula 29):  

• Les persones nascudes a Manresa (4,15) i a la resta de 
Catalunya (4,29) estan lleugerament per sobre de la mitjana 
(3,81) 

• Les persones nascudes a la resta d’Espanya (3,41) se situen 
gairebé mig punt per sota 

• Les persones nascudes fora de l’Estat espanyol se situen per 
sota de la mitjana, tot i que en cada cas són poca gent i les 
dades estadístiques no resulten massa fiables.  

 
En conjunt, s’observa una tendència a què la gent de posicions 
polítiques més de dretes es defineixin com a més racistes que les 
persones de posicions polítiques d’esquerres (Taula 30).  
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Gràfic 19: Relació entre racisme i posició política. Dades extretes de Taula 30  

L’eix X coincideix amb la mitjana 
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Quant a la distribució per barris, els resultats permeten pensar que 
la qualificació com a racista varia d’un barri a l’altre (Taula 32 - Gràfic 
20). Així, comptant només els barris en què s’han obtingut més de 
30 respostes,  

• El Barri Antic és el que té la mitjana més baixa: 2,70 
• Per sobre se situen els barris de Valldaura (3,27), Poble Nou 

(3,46), carretera de Vic (3,65) i Sagrada Família (3,77) 
• El barri de la Balconada se situa en el mateix punt que la 

mitjana de la mostra (3,81) 
• Per sobre d’aquesta puntuació mitjana hi ha Mion-

Puigberenguer (3,92), carretera de Santpedor (3,92), Passeig i 
rodalies (3’91), Plaça Catalunya (4,13), Escodines (4,17) i la 
Font dels Capellans (4,41)7. 
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Gràfic 20: Respostes a l’escala de racisme, segons barris. Dades extretes de la Taula 32 
 
Aquesta escala no presenta diferències que es puguin considerar 
estadísticament significatives pel que fa al sexe (Taula 33) de les 
persones entrevistades, la seva l’edat (Taula 34), el nivell d’estudis 
(Taula 35), la relació amb el treball (Taula 36) o segons quin 
considerin que és el factor que millor juga el paper d’indicador de 

                                                 
7 Els barris on el grau de racisme és més elevat són la Font dels Capellans, Sant Pau i Cal Gravat, però cal 
tenir en compte que es treballa amb un baix nombre d’observacions.  
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la integració de les persones nouvingudes (Taula 37). Tampoc no 
s’han mostrat significatives les variables que mesuren l’existència o 
no de tracte directe amb persones immigrants (Taula 38) i si els fills 
tenen contacte a l’aula (Taula 39) amb companys d’altres cultures. 
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8. Racisme i ajuts socials  
 
D’altra banda, si en una hipòtesi es plantejava que la intensitat del 
racisme podia variar en funció de l’accés als recursos de l’estat de 
benestar, cal dir que la mostra estudiada no constata graus de 
racisme més alts en els casos de persones que han rebut ajuts per 
beques de menjador, llibres, cotxets, aliments, lloguers, hipoteques, 
impostos, telèfon, electricitat, etc. Més aviat s’insinua el contrari: les 
persones que han recorregut a aquests ajuts tenen puntuacions 
més baixes en l’escala de racisme.  
Si es compara la mitjana en l’escala de racisme de tota la mostra 
estudiada (Taula 34) amb la mitjana en aquelles persones que 
declaren haver tingut alguns tipus d’ajut social (Taula 40), es 
comprova que hi ha una diferència de 0,8 punts, quantitat que 
resulta significativa amb un 95% de confiança (Gràfic 50). 
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Gràfic 21: Mitjanes escala de racisme, segons accés a ajuts socials 

 
Ara bé, aquestes dades estan distorsionades pel fet que del total de 
58 persones que han rebut ajuts 41 són nascudes a l’Estat espanyol 
mentre que 17 han nascut fora.  
L’estudi de les mitjanes segons el lloc de naixement ens indica que, 
de les persones que han rebut algun tipus d’ajut, 

• La mitjana de persones nascudes a l’estat espanyol se 
situa a 3,74, una diferència gens significativa respecte al 
conjunt de la mostra (Taula 41). 
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• La mitjana de les persones no nascudes a l’estat 
espanyol és d’1’20 (Taula 42). 

Davant d’aquestes dades, s’ha de concloure que no hi ha 
diferències significatives lligades al fet d’haver rebut ajuts o no, pel 
que fa a la població no immigrada.  
Així mateix, l’estudi de les persones que no han nascut a Catalunya 
mostra que les mitjanes en l’escala de racisme varien segons que 
hagin estat ajudades per alguna persona o institució o que no ho 
hagin estat per ningú en el moment d’arribar a Catalunya8. 
D’aquesta manera, si la mitjana se situa en 3,05, trobem que (Taula 
43):  

• Les persones a qui ningú ha ajudat:     3,44 
• Les persones ajudades per les administracions:  2,34 
• Les persones ajudades per parents o coneguts:  2,63  

Aquestes diferències, però, només són significatives quan es 
prenen en consideració tant les persones immigrants com les no 
immigrants (espanyoles nascudes fora de Catalunya). En canvi, si 
s’analitzen només les persones nascudes a l’Estat espanyol, les 
diferències en les mitjanes deixen de ser estadísticament 
significatives.  
Això permet afirmar que les actituds racistes no varien, en la 
població autòctona, en funció de si s’han rebut ajuts socials o no9. 
Així, doncs, s’ha de desestimar la hipòtesi que proposava que hi 
havia algun tipus de relació entre l’escala del racisme i el fet de 
rebre ajuts socials.  
Més endavant es demostrarà que si es descarta l’escala de racisme 
i s’opta per construir un índex que mesuri les actituds i els discursos 
sobre el fenomen migratori, la conclusió a què s’arriba és la 
mateixa: no hi ha diferències si es pren en consideració l’índex de 
xenofòbia. 
  

                                                 
8 Cal esmentar que es detecta una correlació positiva entre el nombre d’anys que fa que es viu a Catalunya 
i l’actitud racista, però el seu grau és molt baix (Taula 142).  
9 En aquesta recerca no es va tenir en compte si les persones enquestades havien demanat algun tipus 
d’ajut i aquest els havia estat denegat.  
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9. Racisme i activitat laboral 
 
 
Vist des del punt de vista sociolaboral, l’estudi de les mitjanes de 
l’escala de racisme dóna uns resultats que, tot i no ser significatius 
estadísticament, insinuen que les persones laboralment actives 
tendirien a ser lleugerament més racistes que les inactives (Taula 
44).  
Com que aquestes dades permeten pensar en l’existència de 
diferències en funció de la situació d’activitat o inactivitat de les 
persones enquestades, s’ha procedit a aprofundir l’estudi d’aquesta 
variable en aquest sentit. Per fer-ho s’ha recodificat la variable 13 
en dues categories (1=persones actives; 2=persones inactives).  
Les diferències que s’obtenen en les mitjanes són significatives 
estadísticament i ens indiquen que les persones actives tenen una 
mitjana de 4,0,  mentre que les persones inactives se situen en el 
3,6 (Taula 45). A una conclusió semblant s’arribarà en el moment 
d’estudiar la relació de la situació sociolaboral amb l’índex de 
xenofòbia.  
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Gràfic 22: Mitjanes escala de racisme segons activitat o inactivitat 

 
En aquest sentit, i resumint, es podria plantejar que les diferents 
actituds envers les persones immigrants tenen més a veure amb la 
posició sociolaboral que no amb l’accés als recursos de l’estat de 
benestar. La gent laboralment activa té actituds menys racistes que 
la gent inactiva.  
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10. L’índex de xenofòbia  
 
Vist l’escàs ajustament entre l’escala de racisme i la majoria de 
variables estudiades, tenint en compte que només es poden afirmar 
diferències significatives en relació a tres variables 
sociodemogràfiques i amb la finalitat de poder establir relacions 
entre diferents variables i analitzar-ne la seva significació 
estadística, es va procedir a elaborar un índex de xenofòbia. Aquest 
índex estava construït a partir de les respostes donades a les 
preguntes 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41. Aquestes preguntes 
demanaven el grau d’acord o de desacord que es tenia amb les 
següents sentències:  
 

• Les persones immigrants estan implicades en la criminalitat 
amb més freqüència que la mitjana de la població 

• En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers fan que 
baixin els salaris dels altres 

• Els immigrants prenen llocs de treball als espanyols 
• A les escoles amb massa nens immigrants, la qualitat de 

l’ensenyament tendeix a empitjorar 
• Les persones immigrants perjudiquen el sistema de benestar 

social 
• La immigració és més aviat positiva per als països 

desenvolupats 
• A les escoles i instituts hi hauria d’haver una assignatura de 

les religions i els costums d’altres cultures a tot l’alumnat 
 
La tria d’aquestes variables es va fer a partir d’una anàlisi de 
clústers que va prendre en consideració les preguntes 29-45 i 
l’escala de racisme (pregunta 67). Aquesta anàlisi indicava que, si 
s’establien tres grups de persones que se situessin en els  punts 1, 
5 i 8 de l’escala de racisme, aquestes serien les set variables en 
què els acords i desacords es repartien de manera diferent i 
estadísticament significativa. Els clústers distribuïts d’aquesta 
manera permeten classificar 842 elements del total de la mostra 
(80%).  
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Cada resposta a les set preguntes, positiva o negativa, va ser 
ponderada amb el valor de la categoria de resposta, en ordre invers. 
És a dir:  

• Molt d’acord    4 
• D’acord     3 
• En desacord   2 
• Molt en desacord   1 

Les preguntes en què l’acceptació donava a entendre una posició 
xenòfila (38 i 41) puntuaven en sentit invers. Els casos en què no 
s’havia respost 2 o més preguntes de les que formen l’índex, varen 
ser desestimats. Quan existien una o dues preguntes no 
contestades, aquest valor perdut va ser substituït per 2,5.  
D’aquesta manera es va obtenir un índex vàlid per a 1.017 casos. A 
partir d’aquí, els índexs obtinguts es varen ajustar a una escala del 
0 al 10. La mitjana d’aquest índex és 4,46 i la desviació estàndard 
1,4. No es considera assenyat comparar aquesta dada amb la 
mitjana de l’escala de racisme, pel fet que, com es veurà tot seguit, 
mesuren realitats diferents.  
Aquest índex s’ha d’entendre en el sentit que com més alta sigui la 
puntuació de cada individu, més racista s’ha de considerar la 
persona enquestada. Un cop correlacionat el nou índex amb 
diferents variables, es veu que hi ha una correlació estadísticament 
significativa amb l’escala de racisme analitzada en el capítol 
anterior, però que el grau de correlació és molt feble.  
En aquest punt es planteja la qüestió de com interpretar aquesta 
correlació.  
En primer lloc, cal veure que la correlació entre l’escala de racisme i 
l’índex de xenofòbia és significativa, però de molt poca consistència 
(r=0,323). En segon lloc es veu que la correlació és de signe positiu, 
fet que ens indica que si la puntuació en l’escala de racisme 
augmenta, la puntuació en l’índex ha d’augmentar.  
En aquest punt es planteja la qüestió de quin dels dos indicadors 
reflectirà millor les tendències de la mostra i, encara més important, 
si en realitat estan mesurant el mateix.  
D’entrada, cal dir que no sembla que estiguin mesurant la mateixa 
“realitat”. Mentre l’escala de racisme (pregunta 67) demana en quin 
punt d’un continu se situa la persona, l’índex es construeix a partir 
dels acords i desacords amb les 7 sentències que es consideren 
més discriminants a partir de l’anàlisi de clústers.  
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En aquest sentit, la distribució de freqüències de l’escala de racisme  
s’allunya d’una distribució normal, sobretot en les categories 0 i 5 
(Taula 28-Gràfic 18). Aquesta alteració caldria interpretar-la en el 
sentit que hi ha un grup  important de persones que se situen en el 
5 per no definir la seva posició (no declarar-se ni racista ni no 
racista), i un altre grup que se situa en el 0 per definir-se clarament 
en un punt no racista10. Les informacions extretes dels grups de 
discussió de la primera fase d’aquesta recerca poden donar 
justificacions a aquesta opció epistemològica.  
En canvi, l’índex de xenofòbia es construeix a partir de respostes 
d’acord o de desacord amb idees que recullen fragments dels 
discursos sobre la immigració que es varen detectar prèviament a la 
ciutat de Manresa (tant si són certs com “llegendes urbanes”). En 
aquest sentit, encara que sigui més complex, la resposta a aquestes 
7 variables és molt més fiable que no la simple contesta a l’escala 
de racisme. Posicionar-se d’acord o en desacord sobre qüestions 
concretes és més fàcil que no definir-se com a racista (o no racista) 
en una sola resposta, sobretot en una ciutat on dir-se racista “està 
mal vist” (com es va posar de manifest en els grups de discussió).  
A partir d’aquestes premisses es pot entendre que entre l’escala i 
l’índex de xenofòbia hi hagi una correlació significativa al 99% de 
confiança, però que aquesta sigui relativament poc important.  
En definitiva, l’escala i l’índex no mesuren exactament la mateixa 
realitat, i a més a més, el darrer és molt més fiable i precís.  
Per això, l’estudi de les variables 29-45, que es farà en l’apartat 13, 
a part de servir per a l’estudi del discurs, ha de servir també per 
plantejar la xenofòbia i la xenofília de la mostra estudiada.  
 

                                                 
10 També és significativa la baixa freqüència de la categoria 9.  
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11. Distribució social de l’índex de xenofòbia  
 
 
 
 L’índex de xenofòbia construït tal com s’indica en l’apartat anterior 
mostra una relació significativa amb el sexe de les persones 
entrevistades: mentre els homes (4,37) se situen per sota de la 
mitjana (4,46), les dones ho fan per sobre (4,55) (Taula 46).  

Quant a l’edat de les persones entrevistades (Taula 47), les 
diferències també són significatives. Els grups més joves tenen 
mitjanes més baixes en l’índex i, per tant, són menys xenòfobs que 
els de més edat.  

Pel que fa al lloc de naixement, també s’arriba a la conclusió que 
les persones nascudes a Manresa, a la resta de Catalunya o a la 
resta d’Espanya tenen discursos lleugerament més xenòfobs que 
les altres (Taula 48). 

Quant a la distribució per barris, les diferències que es troben no 
són massa diferents de les que s’han obtingut en l’escala de 
racisme (Taula 49)11.  
Com es veu en la Taula 50, l’índex de xenofòbia disminueix a mesura 
que els estudis acabats són d’un nivell més alt. Així, els estudiants i 
les estudiants universitaris són significativament menys racistes que 
la gent sense estudis o amb estudis primaris.  

Políticament es detecta que la gent d’esquerres tendeix a tenir un 
discurs menys xenòfob que la gent de dretes (Taula 51 - Gràfic 23). El 
coeficient de correlació entre ambdues variables és de 0,158 i 
significatiu al 99% de confiança. La representació gràfica de les 
dades deixa veure que les persones que se situen en el nivell 9 de 
l’escala política tenen una mitjana molt baixa (3,7); sobre això cal dir 
que aquest estadístic s’ha obtingut únicament a partir de 4 casos i 
que, per tant, no es pot tenir en compte per no ser significatiu.  

 

                                                 
11 Cal recordar que l’escala de racisme sí que mostrava diferències significatives en aquest punt.  
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Index de Xenofòbia segons posició política
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Gràfic 23: Índex de xenofòbia segons posició política (mitjanes)12 
 

El fet d’haver tingut tracte amb persones immigrants (Taula 53) o/i de 
compartir aula amb alumnes d’altres cultures es mostren també 
suficientment discriminants (Taula 54). La gent que té tracte directe 
és menys xenòfoba que la que no en té. El mateix passa amb el fet 
de compartir aula.  

 
 

                                                 
12 Les columnes comencen en el punt on se situa la mitjana 
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12. Comparació de l’escala de racisme i l’índex de 
xenofòbia 
 
 
La Taula 3 mostra que variables com el sexe, l’edat, el lloc de 
naixement, el nivell d’estudis, la relació sociolaboral, la posició 
política, l’existència de tracte directe o el fet de compartir aula 
presenten diferències significatives pel que fa a l’índex de 
xenofòbia. També s’hi pot veure com algunes d’aquestes variables 
no són significatives si les posem en relació a l’escala de racisme.  
Aquesta discrepància s’hauria d’interpretar en el sentit que l’escala i 
l’índex estan mesurant coses diferents. Es pot pensar que mentre la 
primera avalua el que es pot dir, allò que es considera un discurs 
més políticament13 correcte, el segon està reflectint les actituds i els 
discursos de les persones enquestades. És aquest índex el que 
haurà de permetre dur a terme l’estudi dels discursos.  
 
 
 

Variable Escala Índex
Sexe No Sí 
Edat No Sí 
Lloc de naixement Sí Sí 
Barri Sí Sí 
Estudis No Sí 
Relació laboral No Sí 
Posició política Sí Sí 
Idioma Sí No 
Tracte directe No Sí 
Compartir aula No Sí 

Taula 3: Comparació entre l’escala de racisme i l’índex de xenofòbia 
 

                                                 
13 Hi ha diferències significatives pel que fa a la variable posició política.  
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13. Índex de xenofòbia i relacions personals 
 
 
Com s’ha vist en punts anteriors, les relacions amb persones 
d’altres col·lectius tenen una gran importància a l’hora de determinar 
l’actitud que es tindrà envers els seus membres.  
Investigant una mica més en el tipus de relacions que es donen 
amb les persones nouvingudes, resulta interessant tabular alhora 
les dades referents a l’índex de xenofòbia amb els diferents tipus de 
relacions que es poden donar. D’aquesta manera, es constata que 
existeix relació estadísticament significativa entre l’índex de 
xenofòbia i  

• El fet d’haver mantingut tractes directes amb gent d’altres 
cultures (Taula 135). Quan aquest tipus de relacions es donen, 
la mitjana de l’índex de xenofòbia se situa al 4,3; en cas 
contrari, arriba al 4,7.  

• El fet d’haver compartit aula amb persones nouvingudes (Taula 
54). Quan s’ha compartit aquest espai la mitjana és de 4,3, 
mentre que quan aquesta relació no ha tingut lloc se situa una 
mica amunt (4,6).  

• El fet de tenir-hi relacions laborals (Taula 137). Quan aquestes 
es donen la mitjana és de 4,2 i quan no es donen se situa en 
el 4,4.  

• El fet de tenir relació d’amistat amb les persones nouvingudes 
(Taula 139). El segment de població que té amistat amb 
persones immigrants se situa en el 3,9, mentre que la gent 
que no en té puja fins al 4,7.  

• El fet de tenir-hi relacions familiars (Taula 140). Aquesta 
variable resulta significativa si es pren l’escala de racisme. La 
gent que té aquest tipus de relacions se situa en una mitjana 
del 3,8, mentre que la gent que no en té ho fa en el 4,4.  

 

Cal esmentar que les diferències pel que fa a aquest tipus de 
relacions en cap cas no s’han mostrat significatives en relació amb 
l’escala de racisme. Aquesta dada no fa altra cosa que qüestionar 
una altra vegada la bondat d’aquest tipus d’instrument de mesura.  
No hi ha diferències significatives pel que fa al fet de mantenir-hi 
relacions de veïnatge o d’altres tipus (Taula 138).  
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Un estudi una mica més aprofundit de la xenofòbia dins del món 
laboral segurament donaria resultats molt interessants, perquè les 
diferències en les mitjanes segons la relació laboral amb les 
persones immigrants es mostren significatives estadísticament. Així, 
a diferència del que insinuava l’escala de racisme, les persones 
tenen índexs de xenofòbia més alts quan tenen empleats i 
empleades immigrants (4,4) o quan la gent immigrant amb qui tenen 
tractes són usuaris i usuàries dels serveis on es treballa (4,5) que 
no quan tenen amb aquestes persones relacions de companyonia 
(4,0) (Taula 141 -Gràfic 24).  
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Gràfic 24: Mitjanes índex de xenofòbia segons relació laboral 
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14. Distribució social del coneixement dels diferents 
col·lectius immigrants 
 
 
Analitzat a grans trets el coneixement que tenen les persones 
enquestades (apartat 5), té un gran interès saber com es distribueix 
aquest coneixement, perquè les diferències resulten molt 
significatives.  
Hi ha dos aspectes que a priori semblarien ser determinants del 
coneixement. D’una banda el nivell d’estudis assolit per les 
persones enquestades; de l’altra, el fet de tenir tractes directes o no 
amb persones immigrants.  
En el cas del nivell d’estudis, en les valoracions de tots els grups es 
troba que el grau de coneixement augmenta a mesura que els 
estudis són més elevats (Gràfic 25).  
Un altre aspecte que resulta rellevant és l’existència de tractes 
directes. En tots els casos estudiats, el coneixement és més elevat 
entre les persones que diuen haver tingut tractes directes amb 
persones immigrants que no entre les persones que no n’han tingut 
(Gràfic 26).  
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Gràfic 25: Mitjanes de coneixement segons nivell d’estudis 
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Coneixement de cada grup segons tracte directe
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Gràfic 26: Mitjanes de coneixement segons existència de tracte directe 

 
 
També es comprova que el coneixement varia en funció del sexe de 
la persona entrevistada. En tots els casos, la mitjana dels homes 
està per sobre del coneixement de les dones (Gràfic 27).  
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Gràfic 27: Mitjanes de coneixement segons sexe 
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El coneixement també varia en funció de l’edat: les persones més 
joves diuen tenir un coneixement més gran que les de major edat 
(Gràfic 28).  
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Gràfic 28: Mitjanes de coneixement segons edat 

 
D’altra banda, en conjunt, la gent que diu que a casa seva parla 
habitualment català afirma que té un grau de coneixement més gran 
que el que té la gent que parla únicament castellà. De totes 
maneres, ambdós grups són superats per les persones que 
asseguren que parlen ambdues llengües per igual (Gràfic 29).  
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Gràfic 29: Mitjanes de coneixement segons idioma parlat a casa 
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Les diferències entre persones laboralment actives i persones 
inactives també són significatives: aquells i aquelles que treballen o 
busquen feina diuen tenir més coneixement que les persones 
inactives (Gràfic 30).  
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Gràfic 30: Mitjanes de coneixement segons activitat o inactivitat laboral 
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Gràfic 31: Mitjanes de coneixement segons lloc de naixement 

 
Pel que fa a les diferències segons el lloc on s’hagi nascut, 
s’observa que el coneixement de la gent nascuda a Manresa o a la 
resta de Catalunya és molt semblant, tot i que els ciutadans i 
ciutadanes catalans estan sempre lleugerament per sobre. Aquests 
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dos grups contrasten amb el cas de la gent nascuda a la resta 
d’Espanya, el grau de coneixement de la qual és menor en tots els 
col·lectius estudiats (Gràfic 31).  
 
En arribar al final d’aquest apartat, cal fer una petita reflexió per 
posar sobre la taula el fet que la realitat de la immigració a Manresa 
no és una, sinó diversa, perquè està relacionada amb el fet de ser 
home o dona, de tenir una determinada edat, uns estudis, una 
relació concreta amb el món laboral, etc.  
I també es veu de manera clara que el que la gent pensi de la 
immigració tindrà algun tipus de relació amb el grau de coneixement 
de les persones entrevistades.  
En aquest sentit, les correlacions entre el coneixement dels cinc 
col·lectius estudiats amb l’índex de xenofòbia sempre són 
estadísticament significatives al 99%. El grup en què aquesta 
correlació és més alta és el de les persones magribines (r=-0,259). 
S’observa també, que les correlacions són més altes que no les 
experimentades en l’escala de racisme, que només resulten 
significatives al 95% en el cas del coneixement de les persones 
magribines (r=-0,066). El signe negatiu d’aquesta correlació indica 
que, a mesura que augmenta el coneixement que la gent afirma 
tenir de les altres cultures, l’índex de xenofòbia disminueix14 (Taula 
143).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Si en comptes d’analitzar el coneixement de cada col·lectiu per separat es crea un índex de coneixement 
que sintetitzi els resultats d’aquestes cinc variables, la correlació segueix sent significativa al 99% i r=-
0,189.  
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15. Els discursos sobre la immigració 
 
 
Les preguntes 29-45 del qüestionari intentaven avaluar la percepció 
i les possibles actituds de les persones enquestades sobre diferents 
aspectes del fet migratori.  
Les respostes de totes aquestes preguntes es poden incloure en 
dos grups:  

• Respostes en què hi ha acords o desacords per sobre del 
60% 

• Respostes en què l’acord o el desacord es troba entre el 50% 
i el 60% 

Les respostes del primer bloc semblen indicar percepcions més 
esteses i possiblement consensuades; en canvi, les del segon bloc 
indiquen una important polarització en aspectes concrets de la 
imatge socialment compartida de la immigració i de les persones 
nouvingudes.  
 
Quant als temes sobre els quals hi ha acord, destaquen per la seva 
acceptació les idees que diuen que15:  
 

• Les persones 
immigrants tenen 
l’obligació d’integrar-se 
al país que les acull 
(gairebé el 94% de les 
persones enquestades 
hi està d’acord o molt 
d’acord) (Taula 55 - 
Gràfic 32).  
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Gràfic 32 : Tabulació pregunta núm. 43 
 

                                                 
15 Totes les  dades s’expressen en tants per cent.  
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• Tothom és poc o 
molt racista (81% 
d’acord) (Taula 56 - 
Gràfic 33). 
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Gràfic 33: Tabulació pregunta núm. 30 

 

• En el tema de la 
immigració, els polítics 
tenen interessos 
amagats (gairebé el 
80% d’acord) (Taula 57 - 
Gràfic 34). 
 

Gràfic 34: Tabulació pregunta núm. 44 
 

• La integració de 
les persones 
nouvingudes passa per 
l’aprenentatge del 
nostre idioma (78% 
d’acord). (Taula 58 - 
Gràfic 35). 
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Gràfic 35: Tabulació pregunta núm. 37 
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• Les persones 
immigrants reben un 
tracte preferent de les 
autoritats (67% 
d’acord) (Taula 60 - 
Gràfic 36).  
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Gràfic 36: Tabulació pregunta núm. 35 
 

• La immigració és 
més aviat positiva per 
als països 
desenvolupats (67% 
d’acord) (Taula 61 - 
Gràfic 37). 
 

Gràfic 37: Tabulació pregunta núm. 38 
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També hi ha nivells importants de consens pel que fa a què 
 

• Per convertir-se 
en membres plenament 
acceptats de la 
societat, les persones 
immigrants no han 
d’abandonar la seva 
cultura (65% de 
desacord en la 
formulació positiva 
d’aquesta pregunta) 
(Taula 62 - Gràfic 38).  
 Gràfic 38: Tabulació pregunta núm. 36 

 

• Les persones 
immigrants no paguen 
més a la Seguretat 
Social del que reben a 
canvi (gairebé el 82% 
està en desacord en 
què paguen més) (Taula 
63 - Gràfic 39).  
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Gràfic 39: Tabulació pregunta núm. 40 
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Dins dels temes sobre els quals no hi ha consens (percentatges 
d’acord o desacord inferiors al 60%), cal esmentar els següents: 
 
 

• Els catalans no 
tenim cap obligació de 
conèixer els costums, 
religions i cultures de 
les persones 
immigrants (Taula 64 - 
Gràfic 40). 
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Gràfic 40: Tabulació pregunta núm. 42 
 

• Les persones 
immigrants estan 
implicades en la 
criminalitat amb més 
freqüència que la 
mitjana de la població 
(Taula 65 - Gràfic 41).  
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Gràfic 41: Tabulació pregunta núm. 29 
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• En acceptar sous 
baixos, els treballadors 
estrangers fan que 
baixin els salaris dels 
altres (Taula 66 - Gràfic 
42). 
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Gràfic 42: Tabulació pregunta núm. 31 
 

• A les escoles 
amb massa nens 
immigrants, la qualitat 
de l’ensenyament 
tendeix a empitjorar 
(Taula 67 - Gràfic 43). 
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Gràfic 43: Tabulació pregunta núm. 33 
 

• Les persones 
immigrants perjudiquen 
el sistema de benestar 
social (Taula 68 - Gràfic 
44). 
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Gràfic 44: Tabulació pregunta núm. 34 
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• Les persones 
immigrants prenen llocs 
de treball als espanyols 
(Taula 69 - Gràfic 45).  
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Gràfic 45: Tabulació pregunta núm. 32 
 

• A les escoles i 
instituts hi hauria 
d’haver una 
assignatura de les 
religions i els costums 
d’altres cultures per a 
tot l’alumnat (Taula 70 - 
Gràfic 46). 
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Gràfic 46: Tabulació pregunta núm. 41 
 

 
 
 
La Taula 4 recull els percentatges agrupats d’acord i de desacord 
amb cadascuna de les preguntes estudiades. A l’annex 2 es pot 
trobar una informació  més detallada (Taula 55-Taula 70).  
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Pregunta Acord 

(%) 
Desacord 
(%) 

Les persones immigrants tenen l’obligació 
d’integrar-se al país d'acollida 

93,7 6,3 

Encara que no es digui, tots som poc o molt 
racistes 

81,1 18,9 

Pel que fa a la immigració, els polítics tenen 
interessos amagats 

79,6 20,4 

Mentre les persones provinents d’altres països no 
aprenguin el nostre idioma, no es podran integrar a 
la nostra societat 

77,9 22,1  

El nombre de persones procedents d’altres països 
que viuen a Catalunya és massa elevat 

74,3 25,7 

Les persones immigrants reben un tracte preferent 
de les autoritats 

67,2 32,8 

La immigració és més aviat positiva per als països 
desenvolupats 

66,8 33.2 

Per convertir-se en membres plenament acceptats 
de la societat, les persones immigrants han 
d’abandonar la seva cultura 

34,9 65,1 

Les persones immigrants paguen més a la 
Seguretat Social del que reben a canvi 

18,2 81,8 

L’administració desconeix la problemàtica real de la 
immigració 

59,5 40,5 

Els catalans no tenim cap obligació de conèixer els 
costums, religions i cultures de les persones 
immigrants 

56,3 
 

43,7 
 

Les persones immigrants estan implicades en la 
criminalitat amb més freqüència que la mitjana de la 
població 

55,7 
 

44,3 
 

En acceptar sous baixos, els treballadors 
estrangers fan que baixin els salaris dels altres 

52,2 
 

47,8 
 

A les escoles amb massa nens immigrants, la 
qualitat de l’ensenyament tendeix a empitjorar 

50 50 

A les escoles i instituts hi hauria d’haver una 
assignatura de les religions i els costums d’altres 
cultures per a tot l’alumnat 

46,6 
 

53,4 
 

Les persones immigrants perjudiquen el sistema de 
benestar social 

45,0 
 

55,0 
 

Els immigrants prenen llocs de treball als 
espanyols 

41,2 
 

58,8 
 

Taula 4: Percentatge d’acord i desacord a les preguntes 29-45.  
 
 
 
 



 53

En el conjunt de Manresa, sembla predominar la idea que les 
persones immigrants estan obligades a integrar-se al país que les 
acull, especialment aprenent el seu idioma i treballant.  
D’aquesta manera, quan es demana a la mostra quin és, segons el 
seu propi criteri, l’aspecte que indica de manera més clara que una 
persona està integrada a la nostra societat, gairebé el 80% de les 
respostes es posen d’acord a citar l’idioma (40%) o el treball (38%). 
Cal esmentar que aquesta pregunta era de resposta única i que 
quan la persona enquestada dubtava entre diverses respostes, era 
convidada a triar la que li semblés més important (Taula 71).  
Sobre aquest punt cal fer constar que les persones que a casa seva 
parlen habitualment català consideren que l’aspecte més significatiu 
és l’idioma (49% dels qui parlen català), mentre que les persones 
que parlen castellà s’inclinen majoritàriament pel treball (47% dels 
qui parlen castellà). També cal dir que els aspectes com el vestit o 
la religió tenen percentatges més alts en la gent que parla castellà. 
El gràfic següent (Gràfic 47) recull els detalls de tabular la pregunta 
58: quin dels següents aspectes indica de manera més clara que 
una persona està integrada a la nostra societat? (Més informació a 
la  Taula 71 de l’annex 2.)  
 
 

Aspecte que indica la integració (%)

Treball 41%

Idioma 42%

Vestit 11%

Religió 6%

 
Gràfic 47: Aspecte que indica la integració d’una persona (pregunta núm. 58; Taula 71)  
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En els dos gràfics següents es veuen els resultats de la mateixa 
pregunta segons que la gent afirmi que a casa seva es parla 
preferentment català (Gràfic 48) o castellà (Gràfic 49). (Un resultat 
semblant s’obté si en comptes de tractar-se de l’idioma que es parla 
a casa es fa referència al que es parla al carrer.) 
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Gràfic 48: Aspecte que indica la integració si l’idioma que es parla és català 
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Gràfic 49: Aspecte que indica la integració si l’idioma que es parla és castellà 

 
 
Tot i que, com ja s’ha dit, hi ha consens a pensar que les persones 
immigrants estan obligades a integrar-se a la societat que les acull, 
la idea que els catalans i catalanes no tenim cap obligació de 
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conèixer els costums, religions i cultures de les persones 
immigrants no és unànime. I, conseqüentment, tampoc no hi ha 
unanimitat quant a la necessitat d’impartir una assignatura sobre les 
religions i els costums d’altres cultures per a tot l’alumnat de les 
escoles i instituts de la ciutat.  
La creença en l’obligació a integrar-se queda també matisada pel fet 
que hi ha un ampli corrent de pensament que considera que per 
convertir-se en membres plenament acceptats de la societat les 
persones immigrants no han d’abandonar necessàriament la seva 
cultura. 
També es detecta la idea que el fet de ser racista és molt normal o 
natural, perquè la segona idea més compartida és que tothom és 
poc o molt racista. Més endavant estudiarem com es defineix la 
gent a ella mateixa (apartats 9-12). 
Una altra idea molt acceptada és que els polítics tenen interessos 
amagats en el tema de la immigració. Segurament això tingui algun 
tipus de relació amb el fet que dues terceres parts de la mostra 
pensen que les persones immigrants reben un tracte preferent de 
les autoritats.  
També hi ha un gran consens en què el nombre de persones 
provinents d’altres països és massa elevat a Catalunya (74%). 
Amb tot, un ampli grup de població pensa que la immigració és més 
aviat positiva per als països desenvolupats i que les persones 
immigrants no paguen més del que reben a la Seguretat Social. 
Aquest punt es complementa amb la manca de consens pel que fa 
a què les persones immigrants perjudiquin el sistema de benestar 
social i a què prenguin llocs de treball als espanyols o els facin 
baixar els sous.  
En definitiva, l’estudi de les variables 29-45 indica que existeix una 
pluralitat de discursos que més endavant s’estudiarà més a fons.  



 56

 

16. Segmentació del discurs  
 
 
En aquest apartat es fa un repàs de les principals opinions 
obtingudes en les respostes a les preguntes 29-45 i s’intenta 
analitzar quin tipus d’agents vehiculen aquest discurs. Per això es 
creuaran les opinions expressades en aquestes preguntes amb les 
variables següents:  

• edat,  
• sexe,  
• nivell d’estudis,  
• contactes amb persones immigrants, i 
• posició política. 

 
Aquestes variables es relacionaran amb l’índex de xenofòbia, amb 
la intenció de poder accedir de manera mes concreta als discursos 
sobre el fenomen migratori, sense el biaix del que es considera 
socialment pertinent i políticament correcte (que, com hem vist, era 
el que distorsionava l’escala de racisme).  
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Pregunta 29: 
Les persones immigrants estan implicades en la criminalitat amb 
més freqüència que la mitjana de la població. 
 
Pel que fa a l’associació entre delinqüència i immigració les 
diferències segons l’edat (Taula 72) i el sexe (Taula 73) de les 
persones enquestades són tan petites que esdevenen insignificants.  
On les diferències sí que són significatives és en el nivell d’estudis: 
les persones sense estudis i, especialment, les que tenen carrera 
universitària neguen amb major freqüència aquesta relació. En el 
cas de les carreres universitàries, el percentatge es troba més d’un 
10% per sota de la mitjana (Taula 74).  
Les persones que han tingut tracte directe amb persones 
immigrants tendeixen a negar més l’existència d’aquesta associació 
que no les que no han tingut cap tipus de contacte (Taula 75).  
Políticament, la gent que se situa en el  nivell 5 o superior de 
l’escala política pensa en major grau que la que està per sota que la 
criminalitat i la delinqüència estan associades d’alguna manera. És 
a dir, que les persones de dretes i de centre creuen més que 
existeix aquesta relació que les d’esquerres (Taula 76).  
 
 
Pregunta 30:  
Encara que no es digui, tots som poc o molt racistes. 
 
Aquesta variable presenta diferències significatives en relació al 
sexe (Taula 77), l’edat (Taula 78) i el nivell d’estudis estudis (Taula 
79). Pel que fa a l’edat, les dones hi estan lleugerament més 
d’acord. Les persones joves l’accepten més que no les grans. Quant 
als estudis, les diferències més grans es donen entre les persones 
que han acabat la primària i les que tenen estudis universitaris 
(gairebé 12 punts de diferència).  
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Pregunta 31: 
En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers fan que baixin 
els salaris dels altres. 
 
El nivell d’acceptació d’aquesta variable augmenta a mesura que 
augmenta l’edat de les persones i es passa del 44% al 58% en 
canviar del grup de joves al de més de 65 anys (Taula 81). Encara 
que el percentatge és lleugerament diferent en el cas de les dones, 
les diferències entre sexes no s’estimen prou significatives (Taula 
80).  
El percentatge d’acceptació d’aquesta variable disminueix de 
manera progressiva a mesura que augmenta el nivell d’estudis de 
les persones enquestades (Taula 82). Així, si la gent sense  estudis 
o la que té estudis primaris està d’acord amb l’afirmació en un 58% 
dels casos, en els nivells universitaris el percentatge es redueix fins 
al 30%.  
D’una manera semblant, el grup de gent que no ha tingut contacte 
amb persones immigrants té un percentatge superior d’acceptació 
de l’estímul que suposa aquesta variable (Taula 83). Entre uns i 
altres hi ha una diferència de gairebé 10 punts.  
També s’estima significatiu el fet que el percentatge augmenta a 
mesura que les persones políticament es declaren de centre o de 
dreta (Taula 84).  
 
 
Pregunta 32: 
Els immigrants prenen llocs de treball als espanyols. 
 
En aquest cas, joves i adults se situen per sota de la mitjana mentre 
que els dos grups de major edat ho fan per sobre (Taula 85). Per 
sexes, tot i que les dones tendeixen a acceptar més aquesta 
proposició que no els homes (Taula 86), les diferències no són 
estadísticament significatives.  
Les respostes positives a aquesta pregunta disminueixen de 
manera notable a mesura que augmenten els estudis de les 
persones enquestades (Taula 87). D’aquesta manera, el nivell del 
52-53% de la gent sense estudis o amb estudis primaris disminueix 
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fins a 37,4% en el cas dels estudis secundaris i fins al 17,3%  en el 
cas dels universitaris.  
Les persones que han tingut contacte amb persones immigrants no 
donen percentatges de respostes positives tan alts com les que no 
han experimentat mai aquest tipus de relacions socials (Taula 88). 
La diferència arriba a 15 punts. S’obté un nivell semblant quan 
s’estudien únicament les relacions de tipus laboral entre persones 
de col·lectius diferents.  
 
 
Pregunta 33: 
A les escoles amb massa nens immigrants, la qualitat de 
l’ensenyament tendeix a empitjorar. 
 
En aquest cas, els percentatges de respostes favorables superiors a 
la mitjana es troben en els grups de persones més grans (Taula 89). 
Pel que fa a la distribució per sexes, hi ha una petita diferència 
significativa a favor de les dones (Taula 90).  
Les respostes que es donen, classificades pel nivell d’estudis, 
mostren un augment de les respostes positives en persones amb 
estudis secundaris i una disminució en les que tenen estudis 
universitaris (Taula 91).  
 
 
Pregunta 34: 
Les persones immigrants perjudiquen el sistema de benestar social. 
 
En aquesta variable, la resposta positiva augmenta la seva 
freqüència amb l’edat (Taula 93). Cal tenir en compte, però, que si 
bé el salt entre joves (37,5%) i adults (37,6%) és insignificant, la 
diferència amb la gent gran (47,3%) i la major de 65 anys (57,6%) 
és molt elevada. Cal remarcar que entre homes (39,8%) i dones 
(50,1%) hi ha una diferència de 10 punts (Taula 94).  
L’acceptació d’aquest estímul disminueix amb l’increment del nivell 
d’estudis (Taula 95). El salt més accentuat es produeix entre la gent 
amb estudis primaris i els secundaris. Així, la gent sense estudis 
accepta la proposta en un 53,3% dels casos i la gent amb la 
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primària acabada està encara no un punt per sota (52,2%), però la 
gent que ha acabat estudis secundaris ja està més de 10 punts per 
sota (42,2%) i en els estudis universitaris s’arriba al 28,6%, una 
quarta part menys de probabilitat de resposta positiva.  
La gent que no ha tingut contacte amb persones immigrants se situa 
gairebé dotze punts per sobre de la mitjana, mentre que la que sí 
que n’ha tingut es queda 4 punts per sota. Això fa que entre uns i 
altres hi hagi un 16% de diferència (Taula 96).  
 
 
Pregunta 35:  
Les persones immigrants reben un tracte preferent de les autoritats.  
 
En les respostes donades a aquesta pregunta s’evidencia que les 
dones tendeixen a estar-hi més d’acord que els homes (Taula 97) i 
la gent més gran més que no les persones més joves (Taula 98).  
També s’evidencien diferències significatives entre les persones 
que han tingut tracte directe amb gent immigrant i les que no (Taula 
99), segons l’escala política (Taula 100) i el nivell d’estudis (Taula 
101).  
 
 
Pregunta 36: 
Per convertir-se en membres plenament acceptats de la societat, 
les persones immigrants han d’abandonar la seva cultura 
 
Les persones de 25-44 anys són les que menys d’acord estan amb 
la idea que les persones immigrants hagin d’abandonar la seva 
cultura per ser acceptades en la societat que les acull (Taula 102). 
Les diferències per sexes (Taula 103) no són significatives.  
S’evidencia una disminució de l’acord a mesura que augmenta el 
nivell d’estudis (Taula 104). De manera que si el percentatge en els 
estudis secundaris (34,4%) és pràcticament igual a la mitjana 
(34,6%), quan s’arriba a les persones amb títols universitaris aquest 
percentatge es redueix a la meitat (17,1%). Amb un 38% i un 42% 
respectivament, les persones sense estudis i amb estudis primaris 
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són les que estan més d’acord amb la idea que les persones 
immigrants han d’abandonar la seva cultura.  
Els contactes amb persones immigrants actuen en un sentit 
semblant (Taula 105): a més contacte, menys acord sobre el que es 
demana. (Si es produeix el contacte s’està d’acord en el 28,4%  dels 
casos, mentre que quan aquest contacte no ha existit el percentatge 
s’eleva fins al 52,2%.) Això vol dir que les persones que més 
contactes tenen amb les persones nouvingudes accepten més 
fàcilment que aquestes conservin la seva cultura en el nostre país.  
Políticament, (Taula 106) les diferències no són estadísticament 
prou significatives.  
 
 
Pregunta 37:  
Mentre les persones provinents d’altres països no aprenguin el 
nostre idioma, no es podran integrar a la nostra societat.  
 
Aquesta variable presenta diferències significatives respecte a l’edat 
(Taula 107), la posició política (Taula 108) i el nivell d’estudis (Taula 
109).  
 
 
Pregunta 38:  
La immigració és més aviat positiva per als països desenvolupats. 
 
Aquesta variable no presenta diferències significatives pel que fa a 
l’edat (Taula 110). Quant al sexe, hi ha una lleugera tendència a 
què els homes hi estiguin més d’acord que les dones (Taula 111).  
La diferència pel que fa als estudis no és significativa (Taula 112).  
El fet d’haver tingut algun tipus de relació amb persones immigrants 
incrementa la possibilitat de respondre positivament la pregunta 
formulada (Taula 113). Quan la relació és familiar o laboral, és una 
mica més probable trobar una resposta positiva.  
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Pregunta 39:  
El nombre de persones procedents d’altres països que viuen a 
Catalunya és massa elevat.  
 
En aquet cas, apareixen diferències significatives respecte al sexe, 
(Taula 114), l’edat (Taula 115), la posició política (Taula 116), 
l’existència de tracte directe (Taula 117) i el nivell d’estudis (Taula 
118). 
 
 
Pregunta 40:  
Les persones immigrants paguen més a la seguretat social del que 
reben a canvi.  
 
Pel que fa a sexes (Taula 120) i nivell d’estudis (Taula 121), no 
s’aprecien diferències significatives. En canvi, sí que es detecten 
diferències significatives pel que fa a les edats (Taula 119). 
No s’aprecien diferències significatives en funció del fet de tenir 
relació o no amb persones nouvingudes (Taula 122) i de la posició 
política (Taula 123).  
 
 
Pregunta 41: 
A les escoles i instituts hi hauria d’haver una assignatura de les 
religions i els costums d’altres cultures per a tot l’alumnat. 
 
La gent més jove està menys d’acord amb aquesta formulació que 
la gent gran (Taula 124). No hi ha diferències significatives pel que 
fa al sexe (Taula 125).  
Les diferències no són significatives si s’analitza el fet de tenir 
contactes amb persones immigrants o no (Taula 126).  
Es detecten diferències significatives pel que fa a la posició política 
(Taula 127). 
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Pregunta 42: 
Els catalans no tenim cap obligació de conèixer els costums, 
religions i cultures de les persones immigrants 
 
Pel que fa a les edats, s’aprecia un increment de l’acord en els 
termes en què es planteja la pregunta en el grup de persones 
majors de 65 anys (Taula 129). En canvi, pel que fa als sexes, 
pràcticament no s’aprecia cap diferència (Taula 130).  
Pel que fa al nivell d’estudis, les persones amb carreres 
universitàries acabades opinen en menor percentatge que la resta 
de grups que no cal conèixer els costums, religions i cultures aliens 
(Taula 131).  
La gent que no ha tingut tracte directe amb persones nouvingudes 
està més d’acord que la que n’ha tingut en la no necessitat d’aquest 
coneixement (Taula 132).  
 
 
Pregunta 43:  
Les persones immigrants tenen l’obligació d’integrar-se al país 
d’acollida.  
 
Només l’edat s’ha mostrat com un factor discriminant prou 
significatiu a l’hora de valorar aquesta variable (Taula 133).  
 
 
Pregunta 44:  
Pel que fa a la immigració, els polítics tenen interessos amagats.  
 
Només l’existència o no de tracte directe amb les persones 
immigrades estableix diferències significatives en la resposta a 
aquesta pregunta (Taula 134).  
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Pregunta 45 
L’administració desconeix la problemàtica real de la immigració.  
 
Les respostes a aquesta pregunta no mostren diferències 
significatives pel que fa a cap de les variables analitzades.  
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DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
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En la primera fase d’aquesta recerca, un dels aspectes que es va 
valorar va ser en quin moment les persones que actualment es 
consideren com a nouvingudes deixarien de ser vistes com a 
immigrants i es podria pensar que s’haurien integrat. Com es va 
veure, això passava per la negació de la diferència.  
En aquest sentit cal dir que la fase quantitativa de la recerca ha 
validat allò que ja s’havia dit en la primera etapa: que segons la 
població de Manresa, hi hauria uns immigrants de primera categoria 
i uns de segona categoria.  
A grans trets es manté l’escala proposada en la primera fase. 
Aquesta escala situa com a col·lectiu més mal valorat el de les 
persones magribines. L’escala es construeix en aquest ordre: 

1. Ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea, 
2. Persones d’origen xinès i orientals en general 
3. Persones sud-americanes i africanes, en una situació molt 

semblant, 
4. Europeus i europees de l’Est, 
5. Magribins i magribines. 

 
Sobre aquest punt, una aportació que podria ser interessant 
d’aquesta recerca és situar les persones orientals en el segon lloc 
pel que fa a la imatge (simpatia) que en té la població manresana i 
alhora com el col·lectiu més desconegut de tots.  
També es detecta certa relació entre desconeixement i opinions 
xenòfobes. Per això es demostra que estaven fonamentades les 
opinions de les persones que varen formar part dels grups i que es 
varen mostrar preocupades per la manca de contactes 
interculturals. Com es va apuntar en el grup de tècnics, hi ha dues 
realitats, la de qui coneix el tema de la immigració i hi té contacte, i 
la de qui no el coneix directament. 
D’altra banda, en la fase qualitativa d’aquesta recerca també es va 
apuntar l’opinió d’una persona que deia que a la nostra societat, de 
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racista, no hi havia ningú, però que tampoc ningú no volia les 
persones immigrants a casa  seva.  
La mitjana de l’escala de racisme dóna fe de la visió clarivident 
d’aquesta persona. Si 0 vol dir no ser gens racista i 10 és ser 
totalment racista, la mitjana de la mostra estudiada es va situar en 
el 3,81. Aparentment, aquesta dada sembla ser força positiva i està 
en línia amb les recerques fetes per al conjunt de l’Estat espanyol i 
altres països16.  
La resposta a la pregunta sobre si el nombre de persones 
provinents d’altres països era massa elevat, amb un grau d’acord de 
gairebé el 75% de les respostes, també dóna la raó a aquella 
participant als grups de discussió pel que fa a la segona part (ningú 
no vol persones immigrants a casa seva).  
Dit això, si s’analitzen amb més profunditat les respostes a l’escala 
de racisme, es troben algunes dades que permeten introduir-se a 
l’estudi dels discursos:  

• El 2,6% de la mostra s’ha situat en un 10 en l’escala de 
racisme, i sumant els percentatges de puntuacions iguals o 
més grans de 7 s’arriba al 14% de la població manresana. 

• Gairebé el 33% de la mostra se situa en valors iguals o 
inferiors al 2.  

A grans trets i tal com ja varen apuntar Díez & Ramírez (2001), 
aquestes dades permeten parlar de l’existència d’un grup format per 
gent que es qualifica a ella mateixa de poc o gens racista i d’un altre 
en què s’hi trobarien persones una mica o molt racistes, segons la 
seva pròpia definició. L’estudi dels clústers que s’ha esmentat amb 
anteriorietat ha posat de relleu l’existència d’un ampli bloc social 
que es troba en una posició intermèdia.  
Ara bé, l’estudi de les relacions que es donen entre l’escala de 
racisme i les altres variables demostra que aquesta mesura no 
serveix com a indicador de les actituds individuals de les persones 
enquestades davant del fet migratori. El motiu principal és que la 
definició com a racista sembla estar influïda per la pressió dels 
grups de referència i la societat manresana en general. 

                                                 
16 “(...) los españoles se muestran como muy poco xenófobos y racistas por comparación no ya con las 
sociedades europeas, sino con alrededor de 70 países de todo el mundo, y no sólo cuando se analizan 
datos relativos a la población española en general, sino cuando se comparan los datos disponibles de 
cuatro Comunidades Autónomas (País Vasco, Andalucía, Valencia y Galicia)”. (Díez & Ramírez 2001, 
pàg.  315-316. ) 
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A causa d’aquesta manca d’ajustament, s’ha procedit a crear un 
índex, índex que s’ha anomenat de xenofòbia pel fet que ha estat 
construït a partir de fragments del discurs. Els elements més 
rellevants d’aquest discurs s’han evidenciat a través d’una anàlisi de 
clústers.  
L’interès d’aquest índex es troba en què permet estudiar les actituds 
i els discursos de les persones enquestades d’una manera menys 
lligada a la pressió social. Aquest índex mostra relacions 
significatives amb la majoria de variables estudiades. Per això s’ha 
de considerar com un bon instrument per aprofundir en l’estudi de 
les opinions socialment compartides.  
L’estudi dels discursos corrobora que en la societat manresana 
existeixen una pluralitat de discursos que omplen l’espectre que va 
de la xenofòbia a la xenofília. En algunes de les preguntes 
plantejades no és estrany trobar percentatges d’acord i de desacord 
propers al 50%, fet que ens indica una manca de consens social 
sobre aquests temes. Al costat d’aquests temes poc consensuats 
també existeixen algunes matèries sobre les quals l’acord és 
àmpliament compartit.  
Un dels aspectes en què el consens és més gran (amb un 
percentatge d’acord del 93% de la mostra) es construeix sobre 
l’opinió que les persones nouvingudes tenen l’obligació d’integrar-se 
al país que les acull.  Aquesta integració, però, sembla que pot ser 
més difícil com menys freqüents siguin els contactes interculturals. 
La manca de contactes permet el manteniment d’estereotips 
negatius, que a vegades es presenten sota la forma d’autèntiques 
llegendes urbanes.  
Els estereotips negatius que s’apliquen a les persones immigrants 
perden potència quan es viu la “realitat” de més a prop17, sobretot 
quan es mantenen relacions d’amistat o familiar amb persones 
provinents d’altres cultures. El desconeixement incideix en la 
desconfiança intercultural i dóna alè a la xenofòbia. Aquest 
desconeixement s’agreuja pel fet de parlar idiomes diferents.  
Com s’ha vist, l’idioma és un dels indicadors més clars de la 
integració social de les persones nouvingudes. Com ja es va veure 
en el treball qualitatiu, no parlar català estigmatitza les persones, 
sobretot per a aquells agents que han nascut a Manresa o a 
Catalunya en general. Les llengües diferents duen certes persones 
                                                 
17 “Habría que concluir, por tanto, que la actitud hacia los inmigrantes es más favorable cuando se ha 
tenido contacto personal con ellos que cuando no se ha mantenido ese contacto.” (Díez & Ramírez 2001, 
pàg.  229. ) 
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a experimentar una sensació de por per la via de la incomprensió 
del que algunes persones diuen.  
L’altre aspecte que indica una bona integració és el treball. Per 
integrar-se a Catalunya cal passar pel món de la feina; qualsevol 
altra condició sembla que pot abocar a la delinqüència18. Com es va 
veure en la fase qualitativa, els col·lectius que es valoren com a 
menys treballadors tenen a priori imatges més negatives i una 
integració social més difícil.  
Aquí es planteja una altra qüestió: al voltant del 40% de la mostra 
creu que les persones immigrants prenen llocs de treball a les 
espanyoles. No deixa de ser interessant que els grups socials que 
més pensen que les persones immigrants prenen llocs de treball a 
les altres siguin els grups no actius19, precisament aquells que 
menys probabilitats tenen de competir per l’accés al món laboral 
amb les persones nouvingudes.  
La importància de la manca de tractes directes o de coneixements 
de primera mà sobre la realitat de les persones immigrants permet 
el manteniment d’estereotips socials negatius que es projecten 
sobre les persones nouvingudes. En aquest sentit, sembla força 
significatiu el fet que el barri Antic sigui el que presenta els índexs 
de racisme més baixos, tant si es compten tots els seus habitants 
com si només es prenen en consideració les persones de 
nacionalitat espanyola.  
 
 
 
  
 
 

                                                 
18 El vincle entre la immigració i la delinqüència no és acceptat per tothom, sinó només pel 55% de la 
població. En aquest sentit, Manresa no és una excepció ( vegeu Díez & Ramírez, 2001).  
19 Pel que es desprèn d’altres estudis, aquesta realitat no es troba només a Manresa: “Novament, aquest 
caràcter d’estereotip relativament aliè a la realitat de la frase «els immigrants prenen llocs de treball als 
espanyols» es fa patent per l’elevat grau d’acord que suscita entre els inactius, les mestresses de casa i els 
pensionistes, que estan al marge del mercat de treball”. (Pérez Alvarez & González, 2001, pàg. 147-149.) 
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17. Conclusions 
 
 
 
Segons els resultats d’aquest estudi, Manresa seria per a més del 
80% de la seva població una ciutat on tothom és poc o molt racista. 
Com a mínim això és el que pensaven les persones enquestades 
sobre les actituds de la resta de la població. En canvi, quan la gent 
s’avaluava a ella mateixa, se situava en punts força baixos de 
l’escala de racisme.  
Això indica que tot i que hi ha elements per pensar que avui dia, en 
el nostre marc d’estudi, ser racista és quelcom mal vist, la gent 
percep mostres d’aquest tipus d’actituds en les altres persones. 
Aquesta percepció podria, en un futur no massa llunyà, ajudar a 
incrementar el percentatge de ciutadans i ciutadanes que 
s’autodefineixin com a racistes.  
Vist en conjunt, en el cas de Manresa es constata que l’obligació 
d’integrar-se que tenen les persones immigrants ocupa el primer lloc 
pel que fa a consens social en els diferents discursos sobre la 
immigració. L’idioma i el treball hi tenen molt a veure. També es 
detecten àmplies capes de població que pensen que hi ha massa 
persones nouvingudes i que aquestes reben un tracte preferent de 
les autoritats. Amb tot, l’opinió que la immigració és més aviat 
positiva és majoritària.  
A partir d’aquest punt, les opinions es polaritzen, i els percentatges 
d’acord i desacord tendeixen a igualar-se. D’aquesta manera, la 
mostra es divideix en aquelles persones que tenen una visió 
positiva de la immigració i les que en tenen una visió negativa; les 
que creuen que les persones no nouvingudes han d’esforçar-se a 
conèixer les altres i les que opinen el contrari.  
L’existència d’aquests dos grans blocs d’opinió dóna peu a mantenir 
la divisió que es va establir en la fase qualitativa de la recerca entre 
un discurs xenòfob i un discurs xenòfil.  
Aquest estudi evidencia una minoria de la població manresana que 
es defineix com a racista i que no dissimula el seu discurs. Les dues 
fases d’aquest estudi així ho mostren. En aquests casos, les idees 
xenòfobes són més presents que a la població en general.  
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De tota manera, la majoria de la població mostra actituds més 
xenòfiles, i en aquests casos les actituds positives cap a les 
persones nouvingudes són predominants.  
El discurs xenòfob sembla tenir una certa independència de la 
dinàmica social de la ciutat i només el coneixement i sobretot la 
interrelació cultural es mostren com a factors afavoridors de la 
cohesió social. 
En conjunt, aquesta recerca posa de relleu la importància de les 
relacions interculturals en l’acceptació o no de les persones 
nouvingudes i les seves particularitats. En fer això, es descarta la 
idea que són les persones que més contactes tenen amb els grups 
immigrants les que tenen majors índexs de xenofòbia. Igualment,  
no s’ha pogut corroborar la hipòtesi que el racisme estigués vinculat 
amb les desigualtats en l’accés als recursos socials.  
Aquesta recerca també valida parcialment la hipòtesi que afirma 
que el grau de racisme té correlació amb algunes variables 
sociodemogràfiques. De totes les estudiades, només el lloc de 
naixement i de residència, la posició política i l’idioma que es parla a 
casa s’han mostrat prou significatives. En tots els casos, però les 
relacions han estat molt petites o inexistents. Contràriament, el grau 
de racisme no varia de manera significativa en funció de l’edat, el 
sexe, el nivell d’estudis ni la situació sociolaboral.  
Pel que fa a la hipòtesi que planteja que els discursos xenòfil i 
xenòfob sobre la immigració se situen en pols diferenciats de 
l’estructura social en funció de diferents variables, s’arriba a la 
conclusió que les variables més significatives són l’edat, el sexe, el 
lloc de naixement, el barri de residència, el nivell d’estudis, 
l’existència de tractes directes i la posició política.  
De totes aquestes variables, la que resulta més fàcilment 
modificable són els tractes directes i les relacions intergrupals. 
Aquesta possibilitat resta oberta per a la societat civil, 
l’administració i els agents polítics, a la millora del coneixement dels 
quals aquesta recerca pretén haver contribuït.  
 
 
 

Manresa, juny de 2005 
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Annex 1 – Model d’enquesta 
 
1 - Edat: ........................ 
 
2 - Sexe: Home  Dona  NS NC 
 
3 - Barri on viu:  

Barri Antic 
Passeig i Rodalies,  
Cal Gravat 
Carretera de Santpedor,  
Carretera de Vic-Remei,  
Escodines,  
Farreres - Suanya - Comtals- Sta.Caterina- L’oller  
Font dels Capellans,  
Guix - Pujada Roja,  
La Balconada,  
Mion – Puigberenguer - Miralpeix,  
Pare Ignasi Puig (El Xup),  
Plaça Catalunya - Barriada Saldes,  
Poble Nou,  
Sagrada Família,  
Sant Pau,  
Valldaura,  
Viladordis,  
NS 
NC 

 
4 - Lloc de naixement:  
  

Manresa (passar a pregunta 7) 
Catalunya (passar a pregunta 7) 
Espanya 
Unió Europea 
Resta d’Europa 
Asia 
Africa 
Amèrica 
Oceania 
NS 
NC 
Altres 

 
5 - Si ha nascut fora de Catalunya, quants anys fa que resideix a 
Catalunya: ................... 
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6 - Quan vostè o la seva família va arribar a Catalunya, qui el va ajudar 
principalment:  

 
Ningú        ONG     Alguna 

administració    
Parents o coneguts del lloc d’origen    NS   NC 

 
7 - Nombre de germans (incloent-hi l’entrevistat): .............................. 

 
8- Ordre de naixement de l’entrevistat: .................. 
 
9 – Quants fills menors de 16 anys té? .............. 
 
10 - Idioma que parleu habitualment a casa   
 

Català  Castellà Ambdós per igual (no llegir) Altres: 
especificar  
 NS    NC 
 
11 - Idioma que vostè parla habitualment al carrer 

Català  Castellà Ambdós per igual (no llegir) Altres: 
especificar  
 NS    NC 
 
12 - Quin nivell d’estudis té acabat? 
 
 No sap llegir ni escriure Sense estudis, però sap llegir 
 Primària 
 EGB    FPI     FPII 
 BUP    COU     ESO 

Cicles formatius grau mitjà Cicles formatius de grau superior Batxillerat 
Estudis universitaris  Educació especial   Altres 
NS    NC 

 
13 -  Quina és la seva situació laboral actual? 
 
 Treballo  No treballo però busco feina  Mestressa 
de casa 
 Jubilat/jubilada Estudiant    Incapacitat 
 No treballa i no busca feina     Altres: 
...........  NS    NC 
  
14 – Quina és la seva categoria professional? 
  
 Empresari   Autònom   Professió liberal 
 Director o gerent d’empresa Tècnic superior  Tècnic mitjà 
 Personal administratiu  Contramestre/capataç  Obrer 
qualificat 
 Obrer no qualificat  Treballadors de serveis Treballador agrari 
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 Forces armades i CSE No ha treballat   Altres: ..........
  NS    NC 
 A continuació li diré una llista d’ajuts. Digui’m, si li plau, si n’ha rebut 
algun en els darrers dos anys 

 
15 - beca de menjador per als fills? 
 
Sí       No   
NS     NC  
16- En cas afirmatiu, de quina administració?  
 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
 17- Ajut per als llibres de l’escola 

 
Sí       No   
NS     NC  
 
18 - En cas afirmatiu, de quina administració?  
 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:  

 
 19 - Cotxet per a nens 

 
Sí       No   
NS     NC  
 
20 - En cas afirmatiu, de quina administració?  
 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
 18 - Ajut per a aliments 

 
Sí       No   
NS     NC  
 
22 - En cas afirmatiu, de quina administració?  
 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
 23 - Ajut per pagar el lloguer o la hipoteca 
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Sí       No   
NS     NC  
 
24 - En cas afirmatiu, de quina administració?  

 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
25 - Ajut o exempció per pagar els impostos   

 
Sí       No   
NS     NC  

  
26 - En cas afirmatiu, de quina administració?  

 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
27 - Ajut per pagar el telèfon, electricitat, etc.  

 
Sí       No   
NS     NC  

  
28 - En cas afirmatiu, de quina administració?  

 
Ajuntament   Consell Comarcal   

 Diputació 
Estat    ONG. Especificar:   

 
Si li plau, digui’m en cada cas si pensa que està molt d’acord, d’acord, en 
desacord o molt en desacord amb cadascuna de les següents opinions 
 

29. Les persones immigrants estan implicades en la criminalitat amb més 
freqüència que la mitjana de la població 

 
30. Encara que no es digui, tots som poc o molt racistes.  

 
31. En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers fan que baixin els 

salaris dels altres  
 

32. Els immigrants prenen llocs de treball als espanyols  
 

33. A les escoles amb massa nens immigrants, la qualitat de l’ensenyament 
tendeix a empitjorar  

 
34. Les persones immigrants perjudiquen el sistema de benestar social  

 
35. Les persones immigrants reben un tracte preferent de les autoritats  
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36. Per convertir-se en membres plenament acceptats de la societat, les 

persones immigrants han d’abandonar la seva cultura. 
 

37. Mentre les persones provinents d’altres països no aprenguin el nostre 
idioma, no es podran integrar a la nostra societat.  
 

38. La immigració és més aviat positiva per als països desenvolupats 
 

39. El nombre de persones procedents d’altres països que viuen a 
Catalunya és massa elevat 

 
40. Les persones immigrants paguem més a la seguretat social del que 

reben a canvi 
 

41. A les escoles i instituts hi hauria d’haver una assignatura que les 
religions i els costums d’altres cultures a tot l’alumnat 

 
42. Els catalans no tenim cap obligació de conèixer els costums, religions i 

cultures de les persones immigrants 
 

43. Les persones immigrants tenen l’obligació d’integrar-se al país d’acollida 
 

44. Pel que fa a la immigració, els polítics tenen interessos amagats 
 

45. L’administració desconeix la problemàtica real de la immigració 
 
 
 
 
Puntuï del 0 al 10 la imatge en general que té de cadascun dels següents 
grups, tenint en compte que 0 vol dir “molt mala imatge” i 10 “molt bona 
imatge”:  
 
46 - Magrebins        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47 - Africans  (resta del continent) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48 - sud-americans    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
49 - xinesos i  asiàtics en general   
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      
50 - europeus de l’est 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    
51 - europeus de la  Unió Europea   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Puntuï, en una escala del 0 al 10, el coneixement que té dels seus 
costums, tenint en compte que el 0 significa “cap coneixement” i el 10 
“molt coneixement”: 
 
52 – Magrebins          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
53 - Africans          
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
54 -sud-americans  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
55 - xinesos i asiàtics en general              
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       
56 - europeus de l’est  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     
57 - europeus de la  Unió Europea   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
  
 
58 – Segons la seva opinió, quin dels següents aspectes indica de manera 
més clara que una persona està integrada  a la nostra societat? 
 
 Treball  idioma  vestit  religió  Altres. 
Especificar 
 
 
59 - Comparteix, o algú de la seva família comparteix o ha compartit la 
mateixa classe amb alumnes immigrants? 
 

Si      No    A vegades             NS  NC 
 
 
60 - ¿Ha tingut alguna vegada tracte directe amb persones immigrants al 
nostre país? 

 
Sí  (Passar a pregunta 61)  No  (passar a pregunta 67) 
NS      NC.  

 
- ¿Quin tipus de relació? 

 
61 - Familiar Sí  No  NC 
62 - Amistat  Sí  No  NC 
63 - Veïnatge Sí  No  NC 
64 - Altres Sí  No  NC 
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65 - Treball  Sí  No  NC 
 

 66 – En cas que la relació sigui per treball, quin tipus de relació 
teníeu? 

   
Ell o ella era el meu directiu 

  Érem companys 
  Era el meu empleat o empleada 
  Usuari del servei on treballo 
  Altres:......... 
  NS 
  NC 

 
67 – En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no és gens racista i 
10 que ho és molt, on se situaria pel que fa a racisme? 

 
Gens racista 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10    Molt racista 

 
68 - En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir esquerra i 10 dreta, quina 
puntuació defineix millor la seva posició política? 
 

Esquerra 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10    Dreta 

 
 
69 - Telèfon de control:  
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Annex 2 – Taules i gràfics 
 
 
 
En aquest annex es presenten els resultats que s’han obtingut en 
demanar al programa estadístic informació sobre algunes variables. 
Les dades es presenten de manera correlativa a com apareixen en 
el text i duen una referència que en facilita la localització.  
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Característiques classificatòries de la mostra  
 
 
Edat 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent 

15-24 134 12,8 12,8 12,8 
25-44 384 36,8 36,8 49,6 
45-65 272 26,1 26,1 75,7 

>65 254 24,3 24,3 100,0 
Total 1044 100,0 100,0  

Taula 5: Distribució de la mostra per edats 
 
Sexe 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent 

Home 512 49,0 49,0 49,0 
Dona 532 51,0 51,0 100,0 
Total 1044 100,0 100,0  

Taula 6: Distribució de la mostra per sexes 
 
Barri on viu 

  Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative
Percent

Valldaura 74 7,1 7,1 7,1
Barri Antic 67 6,4 6,4 13,5
Passeig i Rodalies 87 8,3 8,3 21,8
Carretera de Vic-Remei 76 7,3 7,3 29,1
Plaça Catalunya-Barriada 
Saldes 

109 10,4 10,4 39,6

Mion-Puigberenguer-
Miralpeix 

60 5,7 5,7 45,3

Poble Nou 84 8,0 8,0 53,4
Carretera de Santpedor 148 14,2 14,2 67,5
Sagrada Família 105 10,1 10,1 77,6
Font dels Capellans 41 3,9 3,9 81,5
Escodines 74 7,1 7,1 88,6
La Balconada 36 3,4 3,4 92,0
Viladordis 11 1,1 1,1 93,1
Sant Pau 6 ,6 ,6 93,7
Pare Ignasi Puig (El Xup) 16 1,5 1,5 95,2
Guix-Pujada Roja 10 1,0 1,0 96,2
Farreres-Suanya-Comtals-
Sta. Caterina-L'Oller 

14 1,3 1,3 97,5

Cal Gravat 26 2,5 2,5 100,0
Total 1044 100,0 100,0

Taula 7: Distribució de la mostra per barris 
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Lloc de naixement 
Frequency Percent Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Manresa  507 48,6 48,6 48,6
Catalunya 209 20,0 20,0 68,6
Espanya 252 24,1 24,1 92,7
Unió Europea 8 ,7 ,7 93,4
Resta Europa 8 ,7 ,7 94,2
Àfrica 40 3,9 3,9 98,0
Amèrica 20 1,9 1,9 99,9
Oceania 1 ,1 ,1 100,0
Total 1044 100,0 100,0

Taula 8: Distribució de la mostra segons el lloc de naixement 
 
 
Idioma que parleu habitualment a casa 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent 

Català 577 55,2 55,2 55,4 
Castellà 328 31,5 31,5 86,9 
Ambdós  107 9,5 9,5 96,4 
Altres: 28 3,5 2,6 99,1 
No Sap 2 ,2 ,2 100 
Total 1044 100,0 100,0  

Taula 9: Distribució de la mostra segons l’idioma que parla habitualment a casa 
 
 
Quin nivell d'estudis tens acabat? 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent

No sap llegir ni escriure 14 1,4 1,4 1,4
Sense estudis, però sap llegir 93 8,9 9,0 10,4
Primària 211 20,2 20,4 30,8
EGB 147 14,0 14,1 44,9
FPI 45 4,3 4,3 49,2
FPII 48 4,6 4,7 53,9
BUP 35 3,4 3,4 57,3
COU 46 4,4 4,4 61,7
ESO 56 5,4 5,4 67,1
Cicles formatius grau mitjà 27 2,6 2,6 69,7
Cicles formatius de grau superior 22 2,1 2,2 71,8
Batxillerat 89 8,5 8,5 80,4
Estudis universitaris 176 16,8 17,0 97,4
Altres 23 2,2 2,2 99,6
No Sap 4 ,3 ,3 99,9
No Contesta 1 ,1 ,1 100,0
Total 1035 99,2 100,0
System 9 ,8
  1044 100,0
Taula 10: Distribució de la mostra segons el nivell d’estudis 
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Quina és la teva situació laboral actual? 
  Frequency Percent Valid 

Percent
Cumulativ
e Percent

Treballo 512 49,0 49,2 49,2
No treballo, però busco feina 58 5,6 5,6 54,8
Mestressa de casa 87 8,4 8,4 63,2
Jubilat/jubilada 255 24,5 24,5 87,7
Estudiant 79 7,5 7,6 95,3
Incapacitat 22 2,1 2,1 97,4
No treballa i no busca feina 17 1,7 1,7 99,1
Altres 9 ,8 ,8 99,9
No Sap 1 ,1 ,1 100,0
Total 1041 99,7 100,0
System 3 ,3

1044 100,0
Taula 11: Distribució de la mostra segons la situació laboral 
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Relació amb les persones immigrants  
 
 
Has tingut alguna vegada tracte directe amb persones immigrants al nostre país? 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sí  761 72,9 73,5 73,5 
  No 275 26,3 26,5 100,0 
  Total 1036 99,2 100,0   
Total   1044 100,0     

Taula 12: Existència de tracte directe amb persones immigrants 
 

Relació familiar 
    Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Sí 102 9,8 17,0 17,0 
  No 498 47,7 82,8 99,8 
  No Contesta 1 ,1 ,2 100,0 
  Total 601 57,6 100,0   
Missing System 443 42,4     
Total   1044 100,0     

Taula 13: Existència de relació familiar amb persones immigrants 
 
Amistat 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sí 368 35,2 55,2 55,2 
  No 298 28,5 44,7 99,8 
  No Contesta 1 ,1 ,2 100,0 
  Total 666 63,8 100,0   
Missing System 378 36,2     
Total   1044 100,0     

Taula 14: Existència de relacions d’amistat amb persones immigrants 
 
 
 
Veïnatge 
  Frequency Percent Valid 

Percent
Cumulative 

Percent
Valid Sí 245 23,5 38,4 38,4
  No 392 37,5 61,4 99,8
  No Contesta 1 ,1 ,2 100,0
  Total 638 61,1 100,0
Missing System 406 38,9
Total 1044 100,0

Taula 15: Existència de relacions de veïnatge amb persones immigrants 
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Treball 
    Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Sí 425 40,7 59,6 59,6 
  No 273 26,1 38,3 97,9 
  No Contesta 15 ,4 2,1 100,0 
  Total 713 68,3 100,0   
Missing System 331 31,7     
Total   1044 100,0     

Taula 16: Existència de relacions laborals amb persones immigrants 
 
 

En cas que la relació sigui per treball, quin tipus de relació teníeu? 
    Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

  Ell o ella era el meu
directiu 

2 ,2 ,5 1,9 

  Érem companys 243 23,3 50,5 52,3 
  Era el meu empleat o

empleada 
64 6,1 13,3 65,7 

  Usuari del servei on
treballo 

122 11,7 25,4 91,1 

  Altres 41 3,9 8,4 99,5 
  No Sap 1 ,1 ,3 99,8 
  No Contesta 1 ,1 ,2 100,0 
  Total 481 46,1 100,0   
Missing System 563 53,9     
Total   1044 100,0     

Taula 17: Tipus de relació laboral (si existia) 
 
 
Comparteixes, o algú de la teva família comparteix o ha compartit la mateixa classe amb 
alumnes immigrants? 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sí 576 55,2 55,7 55,7 
  No 433 41,5 41,8 97,5 
  A vegades 1 ,1 ,1 97,6 
  No Sap 25 2,4 2,4 100,0 
  Total 1036 99,2 100,0   
Missing System 8 ,8     
Total   1044 100,0     

Taula 18: Existència de relacions escolars amb persones immigrants 
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Imatge i coneixement de les altres cultures 

 
Case Summaries 

Puntua del 0 al 10 la
imatge en general que
tens de cadascun dels

següents grups

Africans 
(resta del 
continent)

Sud-
americans

Xinesos i 
asiàtics en 

general

Europeus 
de l'Est

Europeus de 
la Unió 

Europea

Mean 3,86 5,55 5,47 5,58 5,32 6,96
Std. 

Deviation
2,392 2,083 2,077 2,081 2,279 1,939

 
Taula 19: Mitjanes puntuació preguntes 46-51 

 
 
Case Summaries 

Magrebins Africans
(resta del
continent)

Sud-
americans

Xinesos i 
asiàtics en 

general

Europeus de l'Est 
(polonesos, 

hongaresos, russos, 
etc.) 

Europeus de 
la Unió 

Europea

Mean 3,86 3,24 4,19 3,02 3,84 5,91
Std. 

Deviation
2,790 2,540 2,636 2,470 2,694 2,719

Taula 20: Grau de coneixement (mitjanes de respostes a les preguntes 52-57) 
 

ESTUDREC Magrebins 

Africans 
(resta del 
continent) 

Sud-
americans 

Xinesos i 
asiàtics en 
general 

Europeus 
de l'Est 
(polonesos, 
hongaresos, 
russos, etc.) 

Europeus 
de la Unió 
Europea 

Sense estudis 2,4 2,2 2,7 2,5 2,8 4,6
Primaris 3,0 2,9 3,5 2,5 3,2 5,2
Secundaris 4,4 3,6 4,6 3,5 4,2 6,5
Terciaris 5,3 4,1 5,7 3,5 5,0 7,0

Taula 21: Coneixement segons nivell d’estudis 
 
 
Case Summaries 

Has tingut 
alguna vegada 

tracte directe 
amb persones 
immigrants al 
nostre país?

Magrebins Africans 
(resta del 
continent)

Sud-
americans

Xinesos i
asiàtics en 

general

Europeus 
de l'Est 

Europeus 
de la Unió 

Europea

Sí Mean 4,37 3,52 4,61 3,22 4,13 6,28
Std. 

Deviation
2,760 2,498 2,551 2,452 2,588 2,487

No Mean 2,47 2,48 3,01 2,45 3,01 4,87
Std. 

Deviation
2,367 2,501 2,519 2,435 2,816 3,057

Total Mean 3,87 3,25 4,19 3,02 3,84 5,91
Std. 

Deviation
2,790 2,539 2,637 2,470 2,695 2,720

Taula 22: Coneixement segons existència de tracte directe 
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Case Summaries 
Sexe Magrebins Africans (resta

del continent)
Sud-

americans
Xinesos i 

asiàtics en 
general

Europeus 
de l'Est 

Europeus de la 
Unió Europea

Home Mean 4,14 3,69 4,63 3,23 4,30 6,40
Std. 

Deviation
2,692 2,506 2,449 2,435 2,645 2,454

Dona Mean 3,59 2,81 3,75 2,81 3,38 5,44
Std. 

Deviation
2,859 2,499 2,740 2,488 2,665 2,879

Total Mean 3,86 3,24 4,19 3,02 3,84 5,91
Std. 

Deviation
2,790 2,540 2,636 2,470 2,694 2,719

Taula 23: Coneixement segons sexe 
 
 
Case Summaries 
Edat Magrebins Africans (resta

del continent)
Sud-

americans
Xinesos i 

asiàtics en 
general

Europeus 
de l'Est

Europeus de la 
Unió Europea

15-
24

Mean 4,83 3,82 4,92 3,74 4,41 6,93

Std. 
Deviation

2,662 2,396 2,390 2,183 2,351 2,176

25-
44

Mean 4,64 3,75 4,89 3,44 4,38 6,44

Std. 
Deviation

2,599 2,538 2,520 2,414 2,530 2,390

45-
65

Mean 3,62 3,13 4,16 2,82 3,80 5,90

Std. 
Deviation

2,795 2,432 2,557 2,527 2,744 2,645

>65 Mean 2,44 2,29 2,77 2,23 2,75 4,56
Std. 

Deviation
2,503 2,446 2,446 2,403 2,727 3,009

Total Mean 3,86 3,24 4,19 3,02 3,84 5,91
Std. 

Deviation
2,790 2,540 2,636 2,470 2,694 2,719

Taula 24: Coneixement segons grup d’edat 
 
 
Case Summaries 

Idioma que 
parleu 

habitualment a 
casa

Magrebins Africans 
(resta del 
continent)

Sud-
americans

Xinesos i 
asiàtics en 

general

Europeus 
de l'Est 

Europeus 
de la Unió 

Europea

Català Mean 3,98 3,23 4,36 3,05 4,02 6,05
Std. 

Deviation
2,636 2,368 2,550 2,381 2,631 2,601

Castellà Mean 3,11 2,82 3,71 2,67 3,37 5,47
Std. 

Deviation
2,747 2,606 2,687 2,439 2,711 2,959

Ambdós per 
igual

Mean 4,35 3,80 4,65 3,76 4,17 6,16

Std. 
Deviation

2,750 2,462 2,614 2,712 2,761 2,534

Taula 25: Coneixement segons idioma parlat a casa 
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TREBALLMagrebins Africans (resta 

del continent)
Sud-

americans
Xinesos i

asiàtics en 
general

Europeus 
de l'Est 

Europeus de la 
Unió Europea

1,00 4,49 3,67 4,78 3,24 4,25 6,36
2,00 3,11 2,73 3,46 2,74 3,33 5,35
Total 3,87 3,25 4,19 3,02 3,84 5,91

Taula 26: Coneixement segons activitat o inactivitat laboral 
 
 
Lloc de 
naixement 

Magrebins Africans (resta 
del continent)

Sud-
americans

Xinesos i 
asiàtics en 

general

Europeus 
de l'Est 

Europeus de la 
Unió Europea

Manresa  4,00 3,22 4,30 2,99 3,95 6,08
Catalunya  4,19 3,56 4,41 3,48 4,11 6,21
Espanya 2,76 2,61 3,41 2,59 3,34 5,14
Unió 
Europea 

3,71 3,27 4,13 2,75 4,94 7,47

Resta 
Europa 

3,39 2,86 4,19 2,88 6,44 7,22

Àfrica 7,69 6,18 4,53 3,85 3,64 6,23
Amèrica 3,38 2,69 8,06 2,99 3,59 6,47
Oceania ,00 ,00 6,00 ,00 ,00 4,00
Total 3,86 3,24 4,19 3,02 3,84 5,91
Taula 27: Coneixement segons lloc de naixement 
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L’escala de racisme 
 
 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme? 
 

 Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid 0 193 18,4 18,6 18,6
1 42 4,0 4,0 22,7
2 105 10,1 10,2 32,9
3 112 10,7 10,8 43,7
4 81 7,7 7,8 51,5
5 270 25,8 26,1 77,6
6 84 8,1 8,2 85,8
7 61 5,8 5,9 91,7
8 54 5,1 5,2 96,8
9 5 ,5 ,5 97,3

10 28 2,6 2,7 100,0
Total 1033 99,0 100,0

Missing System 11 1,0
Total  1044 100,0

Taula 28: Resultats de l’escala de racisme 
 
 

 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ers gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

Lloc de naixement NMeanStd. Deviation 
Manresa (Passar a pregunta 7) 499 4,15 2,441 

Catalunya (Passar a pregunta 7) 209 4,29 2,634 
Espanya 249 3,41 2,681 

Unió Europea 8 2,60 2,106 
Resta Europa 8 2,91 2,704 

Àfrica 40 1,15 2,178 
Amèrica 20 1,91 2,241 
Oceania 1 ,00 , 

Total1033 3,81 2,620 
Taula 29: Mitjanes de l’escala de racisme segons lloc de naixement 
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Case Summaries 

En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir esquerra i 10 dreta, 
quina puntuació defineix millor la teva posició política? 

N Mean

0 142 2,95
1 25 4,08
2 68 3,65
3 86 3,81
4 104 4,01
5 383 3,87
6 27 4,86
7 33 4,92
8 30 4,86
9 4 4,00
10 26 4,43
Total 927 3,84

Taula 30: Mitjanes de l’escala de racisme segons posició política 
 
 
Correlations 
    En una escala del 0 al 10,

en la qual 0 vol dir que no
ets gens racista i 10 que ho
ets molt, on et situaries pel
que fa al racisme? 

En una escala del 0 al 10, en 
la qual 0 vol dir esquerra i 10 
dreta, quina puntuació 
defineix millor la teva posició 
política? 

En una escala del 0 al
10, en la qual 0 vol dir
que no ets gens
racista i 10 que ho ets
molt, on et situaries
pel que fa al racisme?

Pearson 
Correlation 

1 ,159 

  Sig. (2-
tailed) 

, ,000 

  N 1033 927 
En una escala del 0 al 
10, en la qual 0 vol dir
esquerra i 10 dreta,
quina puntuació
defineix millor la teva
posició política? 

Pearson 
Correlation 

,159 1 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 , 

  N 927 927 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Taula 31: Correlació entre escala de racisme i posició política (Coeficient de Correlació 
de Pearson) 
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Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

Barri on viu NMeanStd. Deviation% of Total N
Valldaura 73 3,27 2,384 7,1%
Barri Antic 66 2,70 2,462 6,4%
Passeig i Rodalies 87 3,97 2,743 8,4%
Carretera de Vic-Remei 76 3,65 2,480 7,4%
Plaça Catalunya-Barriada Saldes 108 4,13 2,648 10,4%
Mion-Puigberenguer-Miralpeix 60 3,92 2,932 5,8%
Poble Nou 82 3,46 2,424 7,9%
Carretera de Santpedor 147 3,92 2,383 14,2%
Sagrada Família 102 3,77 2,797 9,8%
Font dels Capellans 40 4,41 2,650 3,9%
Escodines 74 4,17 2,643 7,2%
La Balconada 36 3,81 2,400 3,5%
Viladordis 11 4,00 2,098 1,1%
Sant Pau 6 4,67 4,082 ,6%
Pare Ignasi Puig (El Xup) 16 4,13 3,052 1,5%
Guix-Pujada Roja 10 3,20 2,251 1,0%
Farreres-Suanya-Comtals-Sta. Caterina-L'Oller 14 3,39 2,819 1,4%
Cal Gravat 26 5,32 2,802 2,5%
Total 1033 3,81 2,620 100,0%

 
Taula 32: Mitjanes de l’escala de racisme segons el barri de residència 

 
 

 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

Sexe N Mean Std. 
Deviation

% of Total 
N 

Home 510 3,76 2,602 49,3% 
Dona 524 3,86 2,638 50,7% 
Total 1033 3,81 2,620 100,0% 

Taula 33: Mitjanes de l’escala de racisme segons el sexe 
 
 
 
 

Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets 
molt, on et situaries pel que fa al racisme?  

 
Edat N Mean 
15-24 133 4,13 
25-44 380 3,78 
45-65 269 3,95 
>65 252 3,56 
Total 1033 3,81 

Taula 34: Mitjanes de l’escala de racisme per grups d’edat 
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Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
 

estudis
recodificats

N Mean % of Total 
N

Sense 
estudis

107 3,76 10,7%

Primaris 351 3,74 35,2%
Secundaris 365 4,06 36,5%

Universitaris 176 3,50 17,6%
Total 999 3,82 100%

Taula 35: Mitjanes de l’escala de racisme segons el nivell d’estudis acabat 
 
 

 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
 
Quina és la teva situació laboral actual? N Mean 
Treballo 505 4,01 
No treballo, però busco feina 58 3,94 
Mestressa de casa 87 3,68 
Jubilat/jubilada 253 3,60 
Estudiant 79 3,51 
Incapacitat 22 3,36 
No treballa i no busca feina 17 3,58 
Altres 9 3,94 
No Sap 1 ,00 
Total 1031 3,81 
Taula 36: Mitjanes escala de racisme segons situació laboral 

 
 

 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets 
molt, on et situaries pel que fa al racisme?  
 
Quin dels següents aspectes indica de manera més clara 
que una persona està integrada a la nostra societat? 

N Mean

Treball 396 3,70
Idioma 417 3,82
Vestit 104 4,08
Religió 55 4,58
Altres. Especificar 51 3,59
Total 1023 3,83

Taula 37:Mitjanes escala de racisme segons aspecte que indica la integració social d’una 
persona 
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Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
 

Has tingut alguna vegada tracte directe amb persones immigrants al 
nostre país? 

N Mean

Sí  758 3,81
No 275 3,83
Total 1032 3,81

Taula 38: Mitjanes de l’escala de racisme segons existència o no de tracte directe amb 
persones immigrants 

 
 
 

Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
 

Comparteixes, o algú de la teva família comparteix o ha 
compartit la mateixa classe amb alumnes immigrants? 

N Mean

Sí 573 3,87
No 433 3,76
A vegades 1 2,00
No Sap 25 3,55
Total 1032 3,81

Taula 39: Mitjanes de l’escala de racisme segons es comparteixi aula o no amb persones 
immigrants 

 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

Casos   amb accés a ajuts socials NMean% of Total N
Selected 58 3,01 100%
Total 58 3,01 100%

Taula 40: Mitjana escala de racisme persones amb ajuts socials 
 

58919N =

Cases w eighted by PES

Amb ajut social

SelectedNot Selected

Es
ca

la
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e 
ra

ci
sm

e

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 
Gràfic 50: Marge d’error persones amb/sense ajuts socials x escala de racisme 
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Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
naixemen <= 3  &  (ajutmenj = 1 | ajutllib = 1 | ajutcotx = 1 | ajutalim = 1 | 
ajutpis = 1 | ajutimpo = 1 | ... (FILTER) 

NMean% of Total 
N

Selected 41 3,74 100%
Total 41 3,74 100%
Taula 41: Mitjana de l’escala de racisme en persones nascudes a l’estat espanyol que 
han rebut ajuts socials 
 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
naixemen  >= 4  &  (ajutmenj = 1 | ajutllib = 1 | ajutcotx = 1 | ajutalim = 1 | 
ajutpis = 1 | ajutimpo = 1 |... (FILTER) 

NMean% of Total 
N

Selected 17 1,20 100%
Total 17 1,20 100%
Taula 42: Mitjana de l’escala de racisme en persones nascudes fora de l’estat espanyol 
que han rebut ajuts socials 
 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  
Quan tu o la teva família vàreu arribar a Catalunya, qui us va ajudar 
principalment 

N Mean % of Total 
N

Ningú 168 3,44 51,8%
ONG 2 1,00 ,6%
Alguna administració 6 2,34 2,0%
Parents o coneguts del lloc d'origen 135 2,63 41,5%
Altres 6 3,54 2,0%
No sap 6 1,57 1,8%
No contesta 1 8,00 ,3%
Total 325 3,05 100%

Taula 43: Mitjanes en l’escala de racisme segons procedència dels ajuts socials 
 
 
 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
lla situaries pel que fa al racisme?  

Quina és la teva situació laboral actual? NMean% of Total N
Treballo 505 4,01 49,0%
No treballo, però busco feina 58 3,94 5,7%
Mestressa de casa 87 3,68 8,5%
Jubilat/jubilada 253 3,60 24,6%
Estudiant 79 3,51 7,6%
Incapacitat 22 3,36 2,1%
No treballa i no busca feina 17 3,58 1,7%
Altres 9 3,94 ,8%
Total 1030 3,82 100,0%
Taula 44: Escala de racisme segons categoria sociolaboral 
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Group Statistics 

TREBALL NMean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Mean
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no
ers gens racista i 10 que ho ets molt, on et situaries

pel que fa al racisme?

1,00563 4,00 2,589 ,109

2,00467 3,60 2,642 ,122
Taula 45: Escala de racisme segons situació sociolaboral 
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Relació entre l’índex de Xenofòbia i algunes variables 
 
 
 

 
 

Sexe N MeanStd. DeviationStd. Error Mean
INDEXRACHome5034,3795 1,43054 ,06378

Dona5144,5560 1,38133 ,06093
  

Taula 46: Mitjanes índex de xenofòbia segons sexes 
 
 
 
 

 N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 95% 
Confidenc
e Interval 
for Mean

 Minimum Maximum

 Lower 
Bound

Upper 
Bound 

15-24 132 4,3344 1,67372 ,14577 4,0460 4,6228 ,00 10,00
25-44 383 4,2744 1,45065 ,07415 4,1286 4,4202 ,00 9,00
45-65 267 4,6406 1,32089 ,08089 4,4814 4,7999 1,00 10,00

>65 236 4,6646 1,21579 ,07917 4,5087 4,8206 1,00 8,00
Total 1017 4,4687 1,40796 ,04415 4,3820 4,5553 ,00 10,00

Taula 47: Taula creuada: Índex de xenofòbia x Edat 
 
 
 
 

N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error

95% Confidence 
Interval for Mean

 MinimumMaximum

   Lower Bound Upper 
Bound 

Manresa 5004,5289 1,38999 ,06219 4,4067 4,6511 1,00 10,00
Catalunya  2064,4717 1,48606 ,10362 4,2674 4,6760 ,00 10,00
Espanya 2374,6647 1,31042 ,08513 4,4970 4,8324 2,00 8,00
Unió 
Europea 

84,3790 1,38156 ,50396 3,1691 5,5889 3,00 7,00

Resta 
Europa 

83,6033 ,52516 ,19097 3,1456 4,0610 3,00 4,00

Àfrica 393,1681 1,31479 ,21051 2,7419 3,5942 ,00 6,00
Amèrica 203,5185 ,83472 ,18792 3,1248 3,9122 2,00 5,00
Oceania 14,0000 , , , , 4,00 4,00
Total 10174,4687 1,40796 ,04415 4,3820 4,5553 ,00 10,00

Taula 48: Taula creuada: Índex de xenofòbia x Lloc d’origen 
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Descriptives 
INDEXRAC  
  N Mean Std. 

Deviation
Std. 

Error
95% 

Confidence 
Interval for 

Mean

 MinimumMaximum

  Lower Bound Upper 
Bound 

Valldaura 744,1486 1,15588 ,13437 3,8809 4,4164 1,00 6,00
Barri Antic 654,1231 1,23120 ,15271 3,8180 4,4282 1,00 8,00
Passeig i Rodalies 814,6049 1,16918 ,12991 4,3464 4,8635 2,00 7,00
Carretera de Vic-
Remei 

734,4769 1,50905 ,17662 4,1248 4,8290 2,00 8,00

Plaça Catalunya-
Barriada Saldes 

1074,7899 1,50592 ,14591 4,5007 5,0792 1,00 10,00

Mion-Puigberenguer-
Miralpeix 

604,5973 1,21955 ,15744 4,2822 4,9123 2,00 7,00

Poble Nou 844,3646 1,56129 ,17035 4,0257 4,7034 ,00 8,00
Carretera de 
Santpedor 

1424,4753 1,38970 ,11676 4,2445 4,7061 ,00 8,00

Sagrada Família 994,3274 1,30991 ,13175 4,0660 4,5889 1,00 8,00
Font dels Capellans 414,7890 1,91589 ,29921 4,1843 5,3938 ,00 10,00
Escodines 734,2425 1,40822 ,16482 3,9139 4,5711 2,00 8,00
La Balconada 364,7500 1,42177 ,23696 4,2689 5,2311 2,00 8,00
Viladordis 114,1818 1,88776 ,56918 2,9136 5,4500 2,00 9,00
Sant Pau 64,6667 2,06559 ,84327 2,4990 6,8344 2,00 7,00
Pare Ignasi Puig (El 
Xup) 

164,2500 1,18322 ,29580 3,6195 4,8805 3,00 7,00

Guix-Pujada Roja 105,3000 1,63639 ,51747 4,1294 6,4706 3,00 7,00
Farreres-Suanya-
Comtals-Sta. 
Caterina-L'Oller 

144,3929 1,50229 ,40150 3,5255 5,2603 3,00 7,00

Cal Gravat 264,6923 1,14668 ,22488 4,2292 5,1555 3,00 7,00
Total 10174,4687 1,40796 ,04415 4,3820 4,5553 ,00 10,00

Taula 49: Taula creuada: Índex de xenofòbia x Barri 
 
 
 
 

N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 95% 
Confidenc
e Interval 
for Mean

Minimum Maximum

 Lower 
Bound

Upper 
Bound

 

1,00 102 4,6348 1,27161 ,12594 4,3850 4,8846 1,00 8,00
2,00 343 4,6943 1,30047 ,07019 4,5562 4,8324 2,00 10,00
3,00 363 4,4935 1,44742 ,07596 4,3441 4,6429 ,00 10,00
4,00 175 3,8103 1,36751 ,10341 3,6062 4,0144 ,00 8,00
Total 983 4,4568 1,39888 ,04461 4,3692 4,5443 ,00 10,00

Taula 50: Índex de xenofòbia x Nivell d’estudis 
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Case Summaries 
INDEXRAC  
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir esquerra i 10 
dreta, quina puntuació defineix millor la teva posició política? 

N Mean Std. 
Deviation

% of 
Total N

0 1414,1377 1,58922 15,5%
1 254,2984 1,53652 2,8%
2 673,8687 1,41207 7,3%
3 854,2094 1,42132 9,4%
4 1024,2749 ,99496 11,2%
5 3734,6611 1,28056 41,0%
6 274,7706 1,03570 3,0%
7 334,7278 1,32245 3,6%
8 295,1057 2,03935 3,1%
9 43,7500 1,70783 ,4%
10 254,4898 1,75187 2,7%
Total 9104,4377 1,40015 100,0%
 

Taula 51: Taula creuada: Índex de xenofòbia x Posició política 
 
Case Summaries 
En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir que no ets gens racista i 10 que ho ets molt, on et 
situaries pel que fa al racisme?  

 
 
Case Summaries 
INDEXRAC  

Quina és la teva situació laboral actual? N MeanStd. Deviation% of Total N
Treballo 5074,3781 1,41951 50,0%

No treballo, però busco feina 574,2958 1,06098 5,7%
Mestressa de casa 834,6322 1,36858 8,2%

Jubilat/jubilada 2394,7162 1,28076 23,6%
Estudiant 794,1725 1,65350 7,8%

Incapacitat 224,6364 1,52894 2,2%
No treballa i no busca feina 174,3230 1,96045 1,7%

Altres 95,1022 1,86877 ,8%
No Sap 15,0000 ,00000 ,1%

Total10154,4696 1,40920 100,0%
 

Taula 52: Índex de xenofòbia segons relació sociolaboral 
 
 
Group Statistics 
Has tingut alguna vegada tracte directe amb persones 
immigrants al nostre país? 

N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

Sí (Passar a pregunta 61) 7514,3514 1,42777 ,05210
No (passar a pregunta 67) 2614,7881 1,30195 ,08056

Taula 53: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existeixi o no tracte directe amb 
persones immigrants 

 
Group Statistics 
Comparteixes, o algú de la teva família comparteix o ha 
compartit la mateixa classe amb alumnes immigrants? 

N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

Sí 5724,3264 1,46636 ,06130
No 4154,6550 1,30495 ,06405

 
Taula 54: Mitjanes índex de xenofòbia segons es comparteixi aula o no 
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 Els discursos sobre la immigració 
 
Les persones immigrants tenen l'obligació d'integrar-se al país d'acollida 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 402 38,5 38,9 38,9

D'acord 566 54,2 54,8 93,7
En desacord 62 5,9 6,0 99,7

Molt en desacord 3 ,3 ,3 100,0
Total 1032 98,9 100,0

Missing System 12 1,1
Total  1044 100,0

Taula 55: Tabulació pregunta núm. 43 
 
Encara que no es digui, tots som poc o molt racistes 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 147 14,0 14,1 14,1

D'acord 695 66,6 67,0 81,1
En desacord 182 17,4 17,5 98,6

Molt en desacord 14 1,4 1,4 100,0
Total 1037 99,4 100,0

Missing System 7 ,6
Total  1044 100,0

Taula 56: Tabulació pregunta núm. 30 
 
 
Pel que fa a la immigració, els polítics tenen interessos amagats 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 211 20,2 22,0 22,0

D'acord 554 53,1 57,7 79,6
En desacord 190 18,2 19,8 99,5

Molt en desacord 5 ,5 ,5 100,0
Total 960 92,0 100,0

Missing System 84 8,0
Total  1044 100,0

Taula 57: Tabulació pregunta núm. 44 
 
Mentre les persones provinents d'altres països no aprenguin el nostre idioma, no es podran 
integrar a la nostra societat 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 182 17,5 17,6 17,6

D'acord 626 60,0 60,3 77,9
En desacord 216 20,7 20,8 98,7

Molt en desacord 13 1,2 1,3 100,0
Total 1038 99,4 100,0

Missing System 6 ,6
Total  1044 100,0

Taula 58: Tabulació pregunta núm. 37 
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El nombre de persones procedents d'altres països que viuen a Catalunya és massa elevat 
 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid Molt d'acord 242 23,2 23,7 23,7
D'acord 516 49,4 50,5 74,3

En desacord 238 22,8 23,3 97,6
Molt en desacord 24 2,3 2,4 100,0

Total 1020 97,7 100,0
Missing System 24 2,3

Total  1044 100,0
Taula 59: Tabulació pregunta núm. 39 
 
Les persones immigrants reben un tracte preferent de les autoritats 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 198 18,9 19,4 19,4

D'acord 486 46,6 47,8 67,2
En desacord 303 29,0 29,7 96,9

Molt en desacord 31 3,0 3,1 100,0
Total 1018 97,5 100,0

Missing System 26 2,5
Total  1044 100,0

Taula 60: Tabulació pregunta núm. 35 
 
La immigració és més aviat positiva per als països desenvolupats 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 58 5,6 5,9 5,9

D'acord 602 57,6 60,9 66,8
En desacord 291 27,8 29,4 96,2

Molt en desacord 38 3,6 3,8 100,0
Total 989 94,7 100,0

Missing System 55 5,3
Total  1044 100,0

Taula 61: Tabulació pregunta núm. 38 
 
Per convertir-se en membres plenament acceptats de la societat, les persones immigrants han 
d'abandonar la seva cultura 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 61 5,8 5,9 5,9

D'acord 300 28,7 29,0 34,9
En desacord 598 57,3 57,9 92,7

Molt en desacord 75 7,2 7,3 100,0
Total 1033 99,0 100,0

Missing System 11 1,0
Total  1044 100,0

Taula 62: Tabulació pregunta núm. 36  
 
Les persones immigrants paguen més a la Seguretat Social del que reben a canvi 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 13 1,3 1,4 1,4

D'acord 163 15,6 16,8 18,2
En desacord 634 60,7 65,4 83,6

Molt en desacord 159 15,3 16,4 100,0
Total 970 92,9 100,0

Missing System 74 7,1
Total  1044 100,0

Taula 63: Tabulació pregunta núm. 40  
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Els catalans no tenim cap obligació de conèixer els costums, religions i cultures de les 
persones immigrants 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 135 12,9 13,1 13,1

D'acord 448 42,9 43,3 56,3
En desacord 382 36,6 36,9 93,2

Molt en desacord 70 6,7 6,8 100,0
Total 1036 99,2 100,0

Missing System 8 ,8
Total  1044 100,0

Taula 64: Tabulació pregunta núm. 42 
 
 
Les persones immigrants estan implicades en la criminalitat amb més freqüència que la mitjana 
de la població 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 93 8,9 9,1 9,1

D'acord 476 45,6 46,6 55,7
En desacord 422 40,4 41,3 97,0

Molt en desacord 31 2,9 3,0 100,0
Total 1021 97,8 100,0

Missing System 23 2,2
Total  1044 100,0

Taula 65: Tabulació pregunta núm. 29 
 
 
En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers fan que baixin els salaris dels altres 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 81 7,8 8,0 8,0

D'acord 450 43,1 44,2 52,2
En desacord 459 43,9 45,1 97,2

Molt en desacord 28 2,7 2,8 100,0
Total 1018 97,5 100,0

Missing System 26 2,5
Total  1044 100,0

Taula 66: Tabulació pregunta núm. 31 
 
 
A les escoles amb massa nens immigrants, la qualitat de l'ensenyament tendeix a empitjorar 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 76 7,3 7,7 7,7

D'acord 420 40,2 42,3 50,0
En desacord 462 44,3 46,6 96,6

Molt en desacord 34 3,3 3,4 100,0
Total 992 95,1 100,0

Missing System 52 4,9
Total  1044 100,0

Taula 67: Tabulació pregunta núm. 33 
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Les persones immigrants perjudiquen el sistema de benestar social 
 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid Molt d'acord 71 6,8 7,1 7,1
D'acord 384 36,8 37,9 45,0

En desacord 516 49,4 51,0 96,0
Molt en desacord 41 3,9 4,0 100,0

Total 1012 96,9 100,0
Missing System 32 3,1

Total  1044 100,0
Taula 68: Tabulació pregunta núm. 34 
 
Els immigrants prenen llocs de treball als espanyols 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 63 6,1 6,2 6,2

D'acord 360 34,5 35,1 41,2
En desacord 541 51,8 52,7 93,9

Molt en desacord 63 6,0 6,1 100,0
Total 1027 98,3 100,0

Missing System 17 1,7
Total  1044 100,0

Taula 69: Tabulació pregunta núm. 32 
 
A les escoles i instituts hi hauria d'haver una assignatura de les religions i els costums d'altres 
cultures a tot l'alumnat 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid Molt d'acord 66 6,4 6,5 6,5

D'acord 410 39,2 40,1 46,6
En desacord 457 43,8 44,8 91,4

Molt en desacord 88 8,4 8,6 100,0
Total 1021 97,8 100,0

Missing System 23 2,2
Total  1044 100,0

Taula 70: Tabulació pregunta núm. 41 
 
Quin dels següents aspectes indica de manera més clara que una persona està integrada a la 
nostra societat? 

   FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent 

Valid Treball 396 38,0 38,6 38,6 

  Idioma 418 40,1 40,8 79,4 

  Vestit 104 9,9 10,1 89,5 

  Religió 55 5,2 5,3 94,8 

  Altres. Especificar 53 5,1 5,2 100,0 

  Total 1026 98,3 100,0  
Missing System 18 1,7   
Total   1044 100,0   

Taula 71: Aspecte que indica la integració d’una persona 
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Segmentació del discurs  
 
 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Les persones immigrants estan implicades 
en la criminalitat amb més freqüència que 
la mitjana de la població 

D'acord Count 73 200 156 139 568

% within 
Edat

54,9%52,2% 59,1% 57,7%55,6%

En 
desacord

Count 60 183 108 102 453

% within 
Edat

45,1%47,8% 40,9% 42,3%44,4%

Total Count 133 383 264 241 1021
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 72: Taula creuada: pregunta 29 x edat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe Total
Home Dona

Les persones immigrants estan implicades en la 
criminalitat amb més freqüència que la mitjana de la 
població 

D'acord Count 286 283 569

% within 
Sexe

56,9% 54,5%55,7%

En 
desacord

Count 217 236 453

% within 
Sexe

43,1% 45,5%44,3%

Total Count 503 519 1022
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 73: Taula creuada: pregunta 29 x sexe 
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 estudis 
recodificats

  Total

 1,00 2,00 3,00 4,00
Les persones immigrants estan 
implicades en la criminalitat 
amb més freqüència que la 
mitjana de la població 

D'acord Count 49 207 215 76 547

 % within 
estudis 

recodificats

48,0%59,1% 59,1% 43,7%55,3%

 En
desacord

Count 53 143 149 98 443

 % within 
estudis 

recodificats

52,0%40,9% 40,9% 56,3%44,7%

Total Count 102 350 364 174 990
 % within 

estudis 
recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 74: Taula creuada: pregunta 29 x nivell d’estudis 
 
 
 
 
 

Has tingut alguna 
vegada tracte 

directe amb 
persones 

immigrants al 
nostre país?

Total

Sí ) No 
Les persones immigrants estan 
implicades en la criminalitat 
amb més freqüència que la 
mitjana de la població 

D'acord Count 400 163 563

% within 
Has 

tingut …

53,3% 61,5% 55,5%

En 
desacord

Count 350 102 452

% within 
Has 

tingut…

46,7% 38,5% 44,5%

Total Count 750 265 1015
% within 

Has 
tingut …

100% 100% 100%

Taula 75: Taula creuada: pregunta 29 x existència de tracte directe amb persones 
immigrants 
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Posició 
política

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Implicació 
criminalitat

D'acord Count 70 11 32 44 55 226 18 18 19 2 15 510

% 
within 

Posició 
política

49%44% 47% 51% 53% 60% 64% 56% 67% 50% 60% 55%

En 
desacord

Count 72 14 36 42 47 148 10 14 9 2 10 404

% 
within 

Posició 
política

50%56% 52% 48% 46% 39% 35% 43% 32% 50% 40% 44%

Total Count 142 25 68 86 102 374 28 32 28 4 25 914
% 

within 
Posició 
política

100 100100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Taula 76: Taula creuada: Pregunta 29 x Posició política 
 
 
 
Crosstab 

Sexe Total
Home Dona

Encara que no es digui, tots som poc o molt 
racistes 

Molt d'acord Count 58 88 146

  % within 
Sexe

11,4% 16,7%14,1%

D'acord Count 335 359 694
% within 

Sexe
65,9% 68,0%67,0%

En desacord Count 107 75 182
% within 

Sexe
21,1% 14,2%17,6%

Molt en 
desacord

Count 8 6 14

% within 
Sexe

1,6% 1,1% 1,4%

Total Count 508 528 1036
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 77: Taula creuada: Pregunta 30 x sexe 
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Crosstab 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Encara que no es digui, tots som poc 
o molt racistes 

Molt d'acord Count 33 64 36 14 147

% within 
Edat

24,8%16,8% 13,3% 5,6%14,2%

D'acord Count 81 251 186 176 694
% within 

Edat
60,9%65,7% 68,6% 70,4%67,0%

En desacord Count 16 61 46 58 181
% within 

Edat
12,0%16,0% 17,0% 23,2%17,5%

Molt en 
desacord

Count 3 6 3 2 14

% within 
Edat

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

Total Count 133 382 271 250 1036
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 78: : Taula creuada: Pregunta 30 x edat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstab 

estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Encara que no es digui, 
tots som poc o molt 
racistes 

Molt d'acord Count 6 34 66 31 137

% within estudis 
recodificats

5,6% 9,6% 18,1% 17,7%13,7%

D'acord Count 71 258 241 107 677
% within estudis 

recodificats
66,4%72,9% 66,0% 61,1%67,6%

En 
desacord

Count 30 56 53 35 174

% within estudis 
recodificats

28,0%15,8% 14,5% 20,0%17,4%

Molt en
desacord

Count 6 5 2 13

% within estudis 
recodificats

1,7% 1,4% 1,1% 1,3%

Total Count 107 354 365 175 1001
% within estudis 

recodificats
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 79: Taula creuada: Pregunta 30 x nivell d’estudis 
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 Sexe Total
 Home Dona

En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers 
fan que baixin els salaris dels altres 

D'acord Count 255 276 531

% within 
Sexe 

50,4% 53,9%52,2%

En 
desacord

Count 251 236 487

% within 
Sexe 

49,6% 46,1%47,8%

Total Count 506 512 1018
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 80: Taula creuada: pregunta 31 x sexe 
 
 
 
 
 
 
 
En acceptar sous baixos, els treballadors estrangers fan que baixin els salaris dels altres * Edat 
Crosstabulation 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

En acceptar sous baixos, els treballadors 
estrangers fan que baixin els salaris dels 
altres 

D'acord Count 57 181 149 143 530

% within 
Edat

44,2%47,8% 56,2% 58,6%52,1%

En 
desacord

Count 72 198 116 101 487

% within 
Edat

55,8%52,2% 43,8% 41,4%47,9%

Total Count 129 379 265 244 1017
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 81: Taula creuada: Pregunta 31 x edat 
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 estudis 

recodificats
  Total

 1,00 2,00 3,00 4,00
En acceptar sous baixos, els 
treballadors estrangers fan 
que baixin els salaris dels 
altres 

D'acord Count 61 203 194 53 511

 % within 
estudis 

recodificats

58,7%58,8% 53,9% 30,1%51,9%

 En 
desacord

Count 43 142 166 123 474

 % within 
estudis 

recodificats

41,3%41,2% 46,1% 69,9%48,1%

Total Count 104 345 360 176 985
 % within 

estudis 
recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 82: Taula creuada: Pregunta 31 x nivell d’estudis 
 
 
 
 
 
 

Has tingut alguna vegada 
tracte directe amb 

persones immigrants al 
nostre país? 

Total

Sí No
En acceptar sous baixos, els 
treballadors estrangers fan 
que baixin els salaris dels 
altres 

D'acord Count 368 159 527

% within Has 
tingut alguna 

vegada…

49,3% 59,8%52,0%

En 
desacord

Count 379 107 486

% within Has 
tingut alguna 

vegada…

50,7% 40,2%48,0%

Total Count 747 266 1013
% within Has 
tingut alguna 

vegada…

100% 100% 100%

Taula 83: Taula creuada: Pregunta 31 x Existència de contacte directe amb persones 
immigrants 
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posició 
política 

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En 

acceptar 
sous 

baixos, els 
treballadors 
estrangers 

fan que 
baixin els 

salaris dels 
altres

D'acord Count 62 10 27 35 56 220 12 17 15 1 17 472

% within 
posició 

política?

44% 40% 39% 40% 55% 59% 44% 51% 53% 25% 65% 51%

En 
desacord

Count 78 15 41 51 45 152 15 16 13 3 9 438

% within 
posició 

política?

55% 60% 60% 59% 44% 40% 55% 48% 46% 75% 34% 48%

Total Count 140 25 68 86 101 372 27 33 28 4 26 910
% within 

posició 
política?

100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Taula 84: Taula creuada: Pregunta 31 x Posició política 
  

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Els immigrants prenen llocs de treball 
als espanyols 

D'acord Count 50 126 112 135 423

% within 
Edat

38,5%33,1% 41,5% 55,1%41,2%

En 
desacord

Count 80 255 158 110 603

% within 
Edat

61,5%66,9% 58,5% 44,9%58,8%

Total Count 130 381 270 245 1026
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 85:Taula creuada: Pregunta 32 x Edat 
 

 Sexe Total
 Home Dona

Els immigrants prenen llocs de treball als 
espanyols 

D'acord Count 190 234 424

% within 
Sexe 

37,6% 44,8%41,3%

En 
desacord

Count 315 288 603

% within 
Sexe 

62,4% 55,2%58,7%

Total Count 505 522 1027
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 86: Taula creuada: Pregunta 32 x Sexe 
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estudis 

recodificats
  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Els immigrants prenen 
llocs de treball als 
espanyols 

D'acord Count 55 188 135 30 408

% within estudis 
recodificats

51,9%53,3% 37,4% 17,3%41,1%

En 
desacord

Count 51 165 226 143 585

% within estudis 
recodificats

48,1%46,7% 62,6% 82,7%58,9%

Total Count 106 353 361 173 993
% within estudis 

recodificats
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 87: Taula creuada: Pregunta 32 x Nivell d’estudis 
  
 
 
 

Has tingut alguna vegada 
tracte directe amb 

persones immigrants al 
nostre país? 

Total

Sí No 
Els immigrants 
prenen llocs de 
treball als 
espanyols 

D'acord Count 276 141 417

% within Has tingut alguna
vegada tracte directe amb

persones immigrants al
nostre país?

36,8% 52,4%40,9%

En 
desacord

Count 474 128 602

% within Has tingut alguna
vegada tracte directe amb 

persones immigrants al
nostre país?

63,2% 47,6%59,1%

Total Count 750 269 1019
% within Has tingut alguna
vegada tracte directe amb

persones immigrants al
nostre país?

100% 100% 100%

Taula 88: Taula creuada: Pregunta 32 x Existència de contacte amb persones immigrants 
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 Edat  Total
 15-24 25-44 45-65 >65 

A les escoles amb massa nens 
immigrants, la qualitat de 
l'ensenyament tendeix a 
empitjorar 

D'acord Count 52 179 140 125 496

 % 
within 
Edat

39,7%48,2%53,8%54,1% 49,9%

 En 
desacord

Count 79 192 120 106 497

 % 
within 
Edat

60,3%51,8%46,2%45,9% 50,1%

Total Count 131 371 260 231 993
 % 

within 
Edat

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 89: Taula creuada: Pregunta 33 x Edat 
  
 
 
 
 
 

 Sexe Total
 Home Dona

A les escoles amb massa nens immigrants, la qualitat 
de l'ensenyament tendeix a empitjorar 

D'acord Count 231 266 497

% within 
Sexe 

47,8% 52,1%50,0%

En 
desacord

Count 252 245 497

% within 
Sexe 

52,2% 47,9%50,0%

Total Count 483 511 994
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 90: Taula creuada: Pregunta 33 x Sexe 
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estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
A les escoles amb massa nens 
immigrants, la qualitat de 
l'ensenyament tendeix a 
empitjorar 

D'acord Count 45 168 189 78 480

% within
estudis

recodificats

45,9%49,7% 53,7% 44,8%49,9%

En 
desacord

Count 53 170 163 96 482

% within
estudis

recodificats

54,1%50,3% 46,3% 55,2%50,1%

Total Count 98 338 352 174 962
% within
estudis

recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 91: Taula creuada: Pregunta 33 x Nivell d’estudis 
  
 

 Has tingut alguna 
vegada tracte 

directe amb 
persones 

immigrants al nostre 
país?

Total

 Sí (Passar a 
pregunta 61)

No (passar 
a pregunta 

67)
A les escoles amb 
massa nens immigrants, 
la qualitat de 
l'ensenyament tendeix a 
empitjorar 

D'acord Count 353 140 493

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

48,1% 55,6%50,0%

 En 
desacord

Count 381 112 493

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

51,9% 44,4%50,0%

Total Count 734 252 986
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

100% 100% 100%

Taula 92: Taula creuada: Pregunta 33 x Existència de tracte amb persones immigrants  
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Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Les persones immigrants perjudiquen el 
sistema de benestar social 

D'acord Count 48 141 125 141 455

% within 
Edat

37,5%37,6% 47,3% 57,6%45,0%

En 
desacord

Count 80 234 139 104 557

% within 
Edat

62,5%62,4% 52,7% 42,4%55,0%

Total Count 128 375 264 245 1012
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 93: Taula creuada: Pregunta 34 x Edat 
  
 

Sexe Total
Home Dona

Les persones immigrants perjudiquen el sistema de 
benestar social 

D'acord Count 198 257 455

% within 
Sexe

39,8% 50,1%45,0%

En 
desacord

Count 300 256 556

% within 
Sexe

60,2% 49,9%55,0%

Total Count 498 513 1011
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 94: Taula creuada: Pregunta 34 x Sexe 
  
 
 
 

estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Les persones immigrants 
perjudiquen el sistema de 
benestar social 

D'acord Count 56 177 151 50 434

% within estudis 
recodificats

53,3%52,2% 42,2% 28,6%44,4%

En 
desacord

Count 49 162 207 125 543

% within estudis 
recodificats

46,7%47,8% 57,8% 71,4%55,6%

Total Count 105 339 358 175 977
% within estudis 

recodificats
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 95: Taula creuada: Pregunta 34 x Nivell d’estudis 
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Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país?

Total

Sí (Passar a pregunta 
61)

No (passar 
a pregunta 

67)
Les persones 

immigrants 
perjudiquen el 

sistema de benestar
social

D'acord Count 302 148 450

% within Has tingut
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

40,7% 56,1%44,7%

En 
desacord

Count 440 116 556

% within Has tingut
alguna vegada tracte
directe amb persones 

immigrants al nostre
país?

59,3% 43,9%55,3%

Total Count 742 264 1006
% within Has tingut

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

100% 100% 100%

Taula 96: Taula creuada: pregunta 34 x Existència de tracte amb persones immigrants 
 
 
Crosstab 

Sexe Total
Home Dona

Les persones immigrants reben un tracte 
preferent de les autoritats 

Molt d'acord Count 83 115 198

% within 
Sexe

16,6% 22,2%19,4%

D'acord Count 234 253 487
% within 

Sexe
46,8% 48,7%47,8%

En desacord Count 165 138 303
% within 

Sexe
33,0% 26,6%29,7%

Molt en 
desacord

Count 18 13 31

% within 
Sexe

3,6% 2,5% 3,0%

Total Count 500 519 1019
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 97: Taula creuada: Pregunta 35 x Sexe 
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Crosstab 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Les persones immigrants reben un 
tracte preferent de les autoritats 

Molt d'acord Count 14 61 64 58 197

% within 
Edat

10,7%16,2% 24,1% 23,9%19,4%

D'acord Count 58 159 141 128 486
% within 

Edat
44,3%42,3% 53,0% 52,7%47,8%

En desacord Count 54 132 60 56 302
% within 

Edat
41,2%35,1% 22,6% 23,0%29,7%

Molt en 
desacord

Count 5 24 1 1 31

% within 
Edat

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

Total Count 131 376 266 243 1016
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 98: Taula creuada: Pregunta 35 x Edat 
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Crosstab 

 Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país? 

Total

 Sí (Passar a pregunta 
61) 

No (passar 
a pregunta 

67)
Les persones 
immigrants reben 
un tracte preferent 
de les autoritats 

Molt 
d'acord 

Count 131 67 198

 % within Has tingut
alguna vegada tracte 
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

17,6% 25,2%19,6%

D'acord Count 352 128 480
 % within Has tingut

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

47,2% 48,1%47,4%

En 
desacord 

Count 234 69 303

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

31,4% 25,9%29,9%

Molt en 
desacord 

Count 29 2 31

 % within Has tingut
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

3,9% ,8% 3,1%

Total  Count 746 266 1012
 % within Has tingut

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

100% 100% 100%

Taula 99: Taula creuada: Pregunta 35 x Existència de tracte directe 
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Crosstab 
 posició 

política? 
Total

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les 

persones 
immigrants 

reben un 
tracte 

preferent 
de les 

autoritats

Molt 
d'acord 

Count 18 4 7 17 14 90 8 8 9 3 178

 % within 
posició 

política?

12,% 16% 10% 20% 13% 24% 29% 23% 30% 11% 19%

D'acord Count 64 11 28 38 53 187 10 11 11 12 425
 % within 

posició 
política?

46% 44% 41% 45% 52% 50% 37% 32% 36% 46% 46%

En 
desacord 

Count 51 9 30 22 33 89 9 15 8 4 8 278

 % within 
posició 

política?

36% 36% 44% 26% 32% 23% 33% 44% 26%100% 30% 30%

Molt en 
desacord 

Count 6 1 2 6 1 7 2 3 28

 % within 
posició 

política?

4% 4% 3% 7% 1% 1% 6% 11% 3%

Total  Count 139 25 67 83 101 373 27 34 30 4 26 909
 % within 

posició 
política?

100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Taula 100: Taula creuada: Pregunta 35 x Posició política 
 

estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Les persones immigrants 
reben un tracte preferent 
de les autoritats 

Molt 
d'acord

Count 21 82 70 11 184

% within estudis 
recodificats

20,6%23,7% 19,3% 6,3%18,7%

D'acord Count 56 183 166 69 474
% within estudis 

recodificats
54,9%52,9% 45,9% 39,7%48,2%

En 
desacord

Count 25 75 114 82 296

% within estudis 
recodificats

24,5%21,7% 31,5% 47,1%30,1%

Molt en
desacord

Count 6 12 12 30

% within estudis 
recodificats

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

Total Count 102 346 362 174 984
% within estudis 

recodificats
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 101: Taula creuada: Pregunta 35 x Nivell d’estudis 
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Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Per convertir-se en membres plenament 
acceptats de la societat, les persones 
immigrants han d'abandonar la seva cultura

D'acord Count 49 95 99 117 360

% 
within 
Edat

37,4%24,7% 36,7% 47,4%34,9%

En 
desacord

Count 82 289 171 130 672

% 
within 
Edat

62,6%75,3% 63,3% 52,6%65,1%

Total Count 131 384 270 247 1032
% 

within 
Edat

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 102: Taula creuada: Pregunta 36 x Edat 
 
 
 
 
 
 

 Sexe Total
 Home Dona

Per convertir-se en membres plenament acceptats de la 
societat, les persones immigrants han d'abandonar la 
seva cultura 

D'acord Count 169 192 361

% within 
Sexe 

33,2% 36,6%34,9%

En 
desacord

Count 340 333 673

% within 
Sexe 

66,8% 63,4%65,1%

Total Count 509 525 1034
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 103: Taula creuada: Pregunta 36 x Sexe 
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estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Per convertir-se en membres

plenament acceptats de la
societat, les persones

immigrants han d'abandonar la
seva cultura

D'acord Count 41 149 126 30 346

% within 
estudis 

recodificats

38,0%42,6% 34,4% 17,1%34,6%

En 
desacord

Count 67 201 240 145 653

% within 
estudis 

recodificats

62,0%57,4% 65,6% 82,9%65,4%

Total Count 108 350 366 175 999
% within 
estudis 

recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 104: Taula creuada: Pregunta 36 x Nivell d’estudis 
  
 
 

 Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país?

Total

 Sí (Passar a pregunta 
61)

No (passar 
a pregunta 

67)
Les persones 
immigrants han 
d'abandonar la 
seva cultura 

D'acord Count 215 141 356

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

28,4% 52,2%34,6%

En 
desacord 

Count 543 129 672

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

71,6% 47,8%65,4%

Total  Count 758 270 1028
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

100% 100% 100%

Taula 105: Taula creuada: Pregunta 36 x Existència de tracte amb persones immigrants 
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 posició
política?

Total

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les 
persones 
immigrants 
han 
d'abandonar
la seva 
cultura 

D'acord Count 40 6 14 14 33 162 9 12 17 1 13 321

% within 
posició 

política? 

28% 24% 20% 16% 32% 42% 32% 36% 56% 25% 50% 34%

En 
desacord

Count 102 19 54 72 70 217 19 21 13 3 13 603

% within 
posició 

política? 

71% 76% 79% 83% 68% 57% 67% 63% 43% 75% 50% 65%

Total Count 142 25 68 86 103 379 28 33 30 4 26 924
% within 

posició 
política? 

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Taula 106: Taula creuada: Pregunta 36 x Posició política 
  
Crosstab 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Mentre les persones provinents d'altres 
països no aprenguin el nostre idioma, no 
es podran integrar a la nostra societat 

Molt 
d'acord

Count 25 75 41 41 182

% 
within 
Edat

18,7%19,6% 15,1% 16,4%17,6%

D'acord Count 81 231 146 167 625
% 

within 
Edat

60,4%60,5% 53,9% 66,8%60,3%

En 
desacord

Count 27 67 82 41 217

% 
within 
Edat

20,1%17,5% 30,3% 16,4%20,9%

Molt en 
desacord

Count 1 9 2 1 13

% 
within 
Edat

,7% 2,4% ,7% ,4% 1,3%

Total Count 134 382 271 250 1037
% 

within 
Edat

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 107 : Taula creuada: Pregunta 37 x Edat 
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Crosstab 

  posició
política?

  Total

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mentre 

les 
persones 

provinents 
d'altres 

països no 
aprenguin 

el nostre 
idioma, no 
es podran 
integrar a 
la nostra 
societat

Molt 
d'acord 

Count 28 5 15 15 13 66 5 5 12 2 1 167

 % within 
posició 

política?

19,9%19,2%22,1%17,6%12,6%17,3%18,5% 15,2% 40,0%50,0% 3,8%18,1%

D'acord Count 88 14 38 51 74 230 16 20 10 2 16 559
 % within 

posició 
política?

62,4%53,8%55,9%60,0%71,8%60,2%59,3% 60,6% 33,3%50,0%61,5%60,4%

En 
desacord 

Count 25 6 15 16 15 84 6 7 6 7 187

 % within 
posició 

política?

17,7%23,1%22,1%18,8%14,6%22,0%22,2% 21,2% 20,0% 26,9%20,2%

Molt en 
desacord 

Count 1 3 1 2  1 2 2 12

 % within 
posició 

política?

3,8% 3,5% 1,0% ,5%  3,0% 6,7% 7,7% 1,3%

Total  Count 141 26 68 85 103 382 27 33 30 4 26 925
 % within 

posició 
política?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taula 108 : Taula creuada: Pregunta 37 x Posició política 
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Crosstab 

 estudis 
recodificats

  Total

 1,00 2,00 3,00 4,00
Mentre les persones 
provinents d'altres països no 
aprenguin el nostre idioma, no 
es podran integrar a la nostra 
societat 

Molt 
d'acord

Count 15 55 68 36 174

 % within 
estudis 

recodificats

13,9%15,6% 18,5% 20,3%17,3%

 D'acord Count 74 202 226 109 611
 % within 

estudis 
recodificats

68,5%57,4% 61,6% 61,6%60,9%

 En 
desacord

Count 19 91 70 27 207

 % within 
estudis 

recodificats

17,6%25,9% 19,1% 15,3%20,6%

 Molt en
desacord

Count 4 3 5 12

 % within 
estudis 

recodificats

1,1% ,8% 2,8% 1,2%

Total Count 108 352 367 177 1004
 % within 

estudis 
recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 109 : Taula creuada: Pregunta 37 x Nivell d’estudis 
 
 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

La immigració és més aviat positiva per 
als països desenvolupats 

D'acord Count 81 243 172 164 660

% within 
Edat

63,3%65,3% 66,9% 71,0%66,8%

En 
desacord

Count 47 129 85 67 328

% within 
Edat

36,7%34,7% 33,1% 29,0%33,2%

Total Count 128 372 257 231 988
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 110: Taula creuada: Pregunta 38 x Edat 
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Sexe Total
Home Dona

La immigració és més aviat positiva per als països 
desenvolupats 

D'acord Count 350 310 660

% within 
Sexe

70,6% 62,9%66,7%

En 
desacord

Count 146 183 329

% within 
Sexe

29,4% 37,1%33,3%

Total Count 496 493 989
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 111: Taula creuada: Pregunta 38 x Sexe 
  
 
 
 
 

 estudis 
recodificats

  Total

 1,00 2,00 3,00 4,00
La immigració és més aviat 
positiva per als països 
desenvolupats 

D'acord Count 57 221 235 122 635

 % within estudis 
recodificats

58,8%65,6% 66,6% 71,8%66,4%

 En 
desacord

Count 40 116 118 48 322

 % within estudis 
recodificats

41,2%34,4% 33,4% 28,2%33,6%

Total Count 97 337 353 170 957
 % within estudis 

recodificats
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 112. Taula creuada: Pregunta 38 x Nivell d’estudis 
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 Has tingut alguna 

vegada tracte directe 
amb persones 

immigrants al nostre 
país?

Total

 Sí (Passar a 
pregunta 61)

No (passar 
a pregunta 

67)
La immigració és més 
aviat positiva per als 
països desenvolupats

D'acord Count 502 156 658

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

68,8% 61,4%66,9%

En 
desacord 

Count 228 98 326

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

31,2% 38,6%33,1%

Total  Count 730 254 984
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

100% 100% 100%

Taula 113: Taula creuada: Pregunta 38 x Existència de tracte amb persones immigrants 
  
 
Crosstab 

 Sexe Total
 Home Dona

El nombre de persones procedents d'altres països
que viuen a Catalunya és massa elevat

Molt d'acord Count 95 147 242

% within 
Sexe 

18,9% 28,4%23,7%

D'acord Count 260 256 516
% within 

Sexe 
51,8% 49,4%50,6%

En desacord Count 136 102 238
% within 

Sexe 
27,1% 19,7%23,3%

Molt en 
desacord

Count 11 13 24

% within 
Sexe 

2,2% 2,5% 2,4%

Total Count 502 518 1020
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 114 : Taula creuada: Pregunta 39 x Sexe 
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Crosstab 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

El nombre de persones procedents 
d'altres països que viuen a Catalunya és 

massa elevat

Molt d'acord Count 22 75 64 81 242

% within 
Edat

17,1%20,1% 23,6% 32,9%23,7%

D'acord Count 68 161 148 139 516
% within 

Edat
52,7%43,2% 54,6% 56,5%50,6%

En 
desacord

Count 36 127 51 23 237

% within 
Edat

27,9%34,0% 18,8% 9,3%23,3%

Molt en 
desacord

Count 3 10 8 3 24

% within 
Edat

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

Total Count 129 373 271 246 1019
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 115 : Taula creuada: Pregunta 39 x Edat 
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Crosstab 

  posició
política?

  Total

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El nombre 

de 
persones 

procedents 
d'altres 

països que 
viuen a 

Catalunya 
és massa 

elevat

Molt 
d'acord

Count 26 4 13 13 9 115 10 6 10 1 8 215

% within 
posició 

política? 

18,6%16,0%19,4%14,9% 8,7%30,7%37,0% 18,8%33,3% 25,0%30,8%23,4%

D'acord Count 62 13 25 41 70 192 12 14 14 15 458
% within 

posició 
política? 

44,3%52,0%37,3%47,1%67,3%51,2%44,4% 43,8%46,7% 57,7%49,9%

En 
desacord

Count 46 8 25 32 24 60 5 12 4 3 3 222

% within 
posició 

política? 

32,9%32,0%37,3%36,8%23,1%16,0%18,5% 37,5%13,3% 75,0%11,5%24,2%

Molt en 
desacord

Count 6 4 1 1 8  2 22

% within 
posició 

política? 

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

Total Count 140 25 67 87 104 375 27 32 30 4 26 917
% within 

posició 
política? 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taula 116 : Taula creuada: Pregunta 39 x Posició política 
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Crosstab 

 Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país?

Total

 Sí (Passar a 
pregunta 61)

No (passar 
a pregunta 

67)
El nombre de 

persones procedents 
d'altres països que 

viuen a Catalunya és 
massa elevat 

Molt 
d'acord

Count 156 85 241

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

21,0% 31,3%23,7%

 D'acord Count 372 141 513
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

50,0% 51,8%50,5%

 En 
desacord

Count 199 39 238

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

26,7% 14,3%23,4%

 Molt en 
desacord

Count 17 7 24

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

2,3% 2,6% 2,4%

Total Count 744 272 1016
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

100% 100% 100%

Taula 117 : Taula creuada: Pregunta 39 x Existència de tracte directe 
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Crosstab 

estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
El nombre de persones

procedents d'altres països
que viuen a Catalunya és

massa elevat

Molt 
d'acord

Count 40 95 74 19 228

% within 
estudis 

recodificats

38,1%27,1% 20,8% 11,0%23,2%

D'acord Count 46 190 191 73 500
% within 
estudis 

recodificats

43,8%54,1% 53,7% 42,4%50,8%

En 
desacord

Count 18 56 85 76 235

% within 
estudis 

recodificats

17,1%16,0% 23,9% 44,2%23,9%

Molt en
desacord

Count 1 10 6 4 21

% within 
estudis 

recodificats

1,0% 2,8% 1,7% 2,3% 2,1%

Total Count 105 351 356 172 984
% within 
estudis 

recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 118 : Taula creuada: Pregunta 39 x Nivell d’estudis 
 

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Les persones immigrants paguen més a la 
Seguretat Social del que reben a canvi 

D'acord Count 32 63 35 48 178

% within 
Edat

25,8%17,4% 13,7% 21,0%18,3%

En 
desacord

Count 92 299 221 181 793

% within 
Edat

74,2%82,6% 86,3% 79,0%81,7%

Total Count 124 362 256 229 971
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 119: Taula creuada: Pregunta 40 x Edat 
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 Sexe Total
 Home Dona

Les persones immigrants paguen més a la Seguretat 
Social del que reben a canvi 

D'acord Count 90 87 177

% within 
Sexe 

18,8% 17,7%18,2%

En 
desacord

Count 388 405 793

% within 
Sexe 

81,2% 82,3%81,8%

Total Count 478 492 970
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 120: Taula creuada: Pregunta 40 x Sexe 
 
 
 
 

estudis 
recodificats

  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Les persones immigrants 
paguen més a la Seguretat 
Social del que reben a canvi 

D'acord Count 17 72 56 27 172

% within 
estudis 

recodificats

17,5%21,7% 16,3% 16,2%18,3%

En 
desacord

Count 80 260 288 140 768

% within 
estudis 

recodificats

82,5%78,3% 83,7% 83,8%81,7%

Total Count 97 332 344 167 940
% within 
estudis 

recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 121: Taula creuada: Pregunta 40 x Nivell d’estudis 
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Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país? 

Total

Sí (Passar a pregunta 
61) 

No (passar 
a pregunta 

67)
Les persones 

immigrants paguen 
més a la Seguretat 

Social del que reben 
a canvi

D'acord Count 129 46 175

% within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

18,1% 18,3%18,1%

En 
desacord

Count 585 205 790

% within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

81,9% 81,7%81,9%

Total Count 714 251 965
% within Has tingut 

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre
país?

100% 100% 100%

Taula 122: Taula creuada: Pregunta 40 x Existència de tracte amb persones immigrants  
 

posició 
política?

  Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Les 

persones 
immigrants 

paguen 
més a la 

Seguretat 
Social del 
que reben 

a canvi

D'acord Count 15 7 8 14 21 79 4 6 7 2 3 166

% within
posició 

política?

11,1%26,9%12,7%16,9%21,6%22,5%15,4%18,2%25,0% 50,0% 12,5%19,1%

En 
desacord

Count 120 19 55 69 76 272 22 27 21 2 21 704

% within 
posició 

política?

88,9%73,1%87,3%83,1%78,4%77,5%84,6%81,8%75,0% 50,0% 87,5%80,9%

Total Count 135 26 63 83 97 351 26 33 28 4 24 870
% within 
posició 

política?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taula 123: Taula creuada: Pregunta 40 x Posició política 
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Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

A les escoles i instituts hi hauria d'haver una 
assignatura de les religions i els costums 
d'altres cultures a tot l'alumnat 

D'acord Count 48 184 123 122 477

% within 
Edat

36,1%48,8% 45,7% 50,4%46,7%

En 
desacord

Count 85 193 146 120 544

% within 
Edat

63,9%51,2% 54,3% 49,6%53,3%

Total Count 133 377 269 242 1021
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 124: Taula creuada: Pregunta 41x Edat 
 
 
 
 
 
 

 Sexe Total
 Home Dona

A les escoles i instituts hi hauria d'haver una 
assignatura de les religions i els costums d'altres 
cultures a tot l'alumnat 

D'acord Count 223 253 476

% within 
Sexe 

44,6% 48,6%46,6%

En
desacord

Count 277 268 545

% within 
Sexe 

55,4% 51,4%53,4%

Total Count 500 521 1021
% within 

Sexe 
100% 100% 100%

Taula 125: Taula creuada: Pregunta 41 x Sexe 
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Has tingut alguna 

vegada tracte 
directe amb 

persones 
immigrants al nostre 

país?

Total

Sí (Passar a 
pregunta 61)

No (passar 
a pregunta 

67)
A les escoles i instituts hi 
hauria d'haver una 
assignatura de les 
religions i els costums 
d'altres cultures a tot 
l'alumnat 

D'acord Count 341 134 475

% within Has tingut 
alguna vegada tracte 

directe amb 
persones immigrants 

al nostre país?

45,6% 50,2%46,8%

En 
desacord

Count 407 133 540

% within Has tingut 
alguna vegada tracte 

directe amb 
persones immigrants 

al nostre país?

54,4% 49,8%53,2%

Total Count 748 267 1015
% within Has tingut 

alguna vegada tracte 
directe amb 

persones immigrants 
al nostre país?

100% 100% 100%

Taula 126: Taula creuada: Pregunta 41 x Existència de tracte amb persones immigrants  
 
A les escoles i instituts hi hauria d'haver una assignatura de les religions i els costums d'altres 
cultures a tot l'alumnat * En una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir esquerra i 10 dreta, quina 
puntuació defineix millor la teva posició política? Crosstabulation 

 posició
política?

 Total

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A les 

escoles i 
institutes 

… 

D'acord Count 72 9 34 39 63 172 7 13 10 1 14 434

 % within 
posició 

política?

51,4%36,0%50,7%47,0%61,2%45,6%26,9%40,6% 35,7%25,0%53,8%47,6%

 En 
desacord

Count 68 16 33 44 40 205 19 19 18 3 12 477

 % within 
posició 

política?

48,6%64,0%49,3%53,0%38,8%54,4%73,1%59,4% 64,3%75,0%46,2%52,4%

Total Count 140 25 67 83 103 377 26 32 28 4 26 911
 % within 

posició 
política?

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Taula 127: Taula creuada: Posició política x pregunta 33 



 137

 
 

 
estudis 

recodificats
  Total

 1,00 2,00 3,00 4,00
A les escoles i instituts hi hauria 
d'haver una assignatura de les 
religions i els costums d'altres 
cultures a tot l'alumnat 

D'acord Count 44 143 179 91 457

 % within 
estudis 

recodificats

41,5%41,7% 49,2% 52,3%46,3%

 En 
desacord

Count 62 200 185 83 530

 % within 
estudis 

recodificats

58,5%58,3% 50,8% 47,7%53,7%

Total Count 106 343 364 174 987
 % within 

estudis 
recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 128: Taula creuada: Pregunta 41 x Nivell d’estudis 
  

Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Els catalans no tenim cap obligació de 
conèixer els costums, religions i cultures de 
les persones immigrants 

D'acord Count 72 202 148 161 583

% within 
Edat

54,1%52,9% 54,8% 64,1%56,3%

En 
desacord

Count 61 180 122 90 453

% within 
Edat

45,9%47,1% 45,2% 35,9%43,7%

Total Count 133 382 270 251 1036
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 129: Taula creuada: Pregunta 42 x Edat 
  

Sexe Total
Home Dona

Els catalans no tenim cap obligació de conèixer els 
costums, religions i cultures de les persones 
immigrants 

D'acord Count 288 295 583

% within 
Sexe

56,5% 56,1%56,3%

En 
desacord

Count 222 231 453

% within 
Sexe

43,5% 43,9%43,7%

Total Count 510 526 1036
% within 

Sexe
100% 100% 100%

Taula 130: Taula creuada: Pregunta 42 x Sexe 
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estudis 

recodificats
  Total

1,00 2,00 3,00 4,00
Els catalans no tenim cap 
obligació de conèixer els 
costums, religions i cultures de 
les persones immigrants 

D'acord Count 55 216 215 76 562

% within 
estudis 

recodificats

51,9%61,4% 58,6% 43,2%56,1%

En 
desacord

Count 51 136 152 100 439

% within 
estudis 

recodificats

48,1%38,6% 41,4% 56,8%43,9%

Total Count 106 352 367 176 1001
% within 
estudis 

recodificats

100% 100% 100% 100% 100%

Taula 131: Taula creuada: Pregunta 42 x Nivell d’estudis 
  
 

Has tingut alguna 
vegada tracte 

directe amb 
persones immigrants 

al nostre país?

Total

Sí (Passar a 
pregunta 61)

No (passar 
a pregunta 

67)
Els catalans no tenim 
cap obligació de 
conèixer els costums, 
religions i cultures de 
les persones immigrants 

D'acord Count 407 173 580

% within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

53,6% 63,8%56,3%

En 
desacord

Count 352 98 450

% within Has tingut 
alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

46,4% 36,2%43,7%

Total Count 759 271 1030
% within Has tingut 

alguna vegada tracte
directe amb persones

immigrants al nostre 
país?

100% 100% 100%

Taula 132: Taula creuada: Pregunta 42 x Existència de tracte directe amb persones 
immigrants  
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Edat   Total
15-24 25-44 45-65 >65

Les persones immigrants tenen 
l'obligació d'integrar-se al país d'acollida

Molt d'acord Count 40 143 113 105 401

% within 
Edat

30,5%37,6% 42,2% 41,7%38,9%

D'acord Count 78 206 144 137 565
% within 

Edat
59,5%54,2% 53,7% 54,4%54,8%

En desacord Count 13 30 9 10 62
% within 

Edat
9,9% 7,9% 3,4% 4,0% 6,0%

Molt en 
desacord

Count 1 2 3

% within 
Edat

,3% ,7% ,3%

Total Count 131 380 268 252 1031
% within 

Edat
100% 100% 100% 100% 100%

Taula 133 : Taula creuada: Pregunta 43 x Edat 
 
 
Crosstab 

 Has tingut alguna 
vegada tracte directe 

amb persones 
immigrants al nostre 

país?

Total

 Sí (Passar a pregunta 
61)

No (passar 
a pregunta 

67)
Pel que fa a la 
immigració, els 

polítics tenen 
interessos amagats 

Molt 
d'acord

Count 173 38 211

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

24,2% 15,6%22,0%

 D'acord Count 394 157 551
 % within Has tingut 

alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

55,1% 64,6%57,5%

 En 
desacord

Count 144 47 191

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

20,1% 19,3%19,9%

 Molt en 
desacord

Count 4 1 5

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 

,6% ,4% ,5%
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país?
Total Count 715 243 958

 % within Has tingut 
alguna vegada tracte 
directe amb persones 

immigrants al nostre 
país?

100% 100% 100%

Taula 134 : Taula creuada: Pregunta 44 x Existència de tracte directe 
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 L’índex de xenofòbia i les relacions personals 
 
 
 
 
Case Summaries 
INDEXRAC  
Has tingut alguna vegada tracte directe amb persones 
immigrants al nostre país? 

N Mean Std. 
Deviation 

% of Total 
N

Sí (Passar a pregunta 61) 7514,3514 1,42777 74,2%
No (passar a pregunta 67) 2614,7881 1,30195 25,8%
Total 10124,4641 1,40879 100,0%
Taula 135: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència de tracte directe o no 
 
 
 
 
 
Group Statistics 

Altres N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Sí 109 4,4934 1,52553 ,14598 
No 494 4,3874 1,45639 ,06552 

 
Taula 136: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència o no d’altres tipus de 
relacions 
 
 
Group Statistics 

Treball N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Sí 419 4,2512 1,37807 ,06736 
No 273 4,4830 1,50262 ,09096 

 
Taula 137: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència o no de relacions laborals 
amb persones immigrants 
 
 
 
 
Case Summaries 
INDEXRAC  

Veïnatge N Mean Std. 
Deviation

% of Total 
N 

Sí 242 4,3188 1,49251 38,2% 
No 390 4,4436 1,41425 61,6% 
No 

Contesta
1 4,0000 , ,2% 

Total 632 4,3952 1,44377 100,0% 
Taula 138: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència o no de relacions de 

veïnatge 
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Group Statistics 

Amistat N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Sí 364 3,9795 1,41765 ,07430 
No 295 4,7356 1,41969 ,08260 

Taula 139: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència de relació d’amistat o no 
 
Group Statistics 

Quin tipus 
de relació? 

Familiar

N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Sí 100 3,8591 1,38646 ,13875 
No 497 4,4582 1,47228 ,06604 

 
Taula 140: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons existència de relació familiar 

 
Descriptives 
INDEXRAC  

 N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error

95% Confidence 
Interval for Mean

MinimumMaximum

  Lower Bound Upper 
Bound

Ell o ella era el 
meu directiu 

22,8889 1,33333 ,88889 -4,2471 10,0248 2,00 4,00

Érem companys 2404,0779 1,34688 ,08689 3,9067 4,2490 ,00 8,00
Era el meu 
empleat o 
empleada 

624,4705 1,34138 ,17017 4,1303 4,8108 1,00 8,00

Usuari del servei 
on treballo 

1204,5402 1,40386 ,12814 4,2865 4,7939 1,00 8,00

Altres 414,6993 1,49083 ,23381 4,2266 5,1720 2,00 8,00
No Sap 16,0000 ,00000 ,00000 6,0000 6,0000 6,00 6,00

No Contesta 16,0000 , , , , 6,00 6,00
Total 4744,3006 1,39084 ,06386 4,1751 4,4260 ,00 8,00

Taula 141: Mitjanes de l’índex de xenofòbia segons el tipus de relació laboral 
 
Correlations 
  Si has nascut fora de 

Catalunya, quants 
anys fa que 
resideixes a 

Catalunya

En una escala del 0 al 10, en 
la qual 0 vol dir que no ers 

gens racista i 10 que ho ets 
molt, on et situaries pel que 

fa al racisme?
Si has nascut fora de 
Catalunya, quants anys fa que 
resideixes a Catalunya 

Pearson
Correlation

1 ,129

  Sig. (2-
tailed)

, ,020

  N 328 326
En una escala del 0 al 10, en 
la qual 0 vol dir que no ers 
gens racista i 10 que ho ets 
molt, on et situaries pel que fa 
al racisme? 

Pearson
Correlation

,129 1

Sig. (2-
tailed)

,020 ,

N 326 1033
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Taula 142: Correlació entre anys de residència a Catalunya i escala de racisme 
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INDEXRACMagrebins Africans 
(resta del 
continent)

Sud-
americans

Xinesos 
i 

asiàtics

Europeus 
de l'Est 

Europeus 
Unió 

Europea

Escala 
de 

racisme
INDEXRAC Pearson 

Correlation
1 -,259 -,142 -,188 -,085 -,098 -,086 ,323

Sig. (2-
tailed)

, ,000 ,000 ,000 ,007 ,002 ,006 ,000

N 1017 1013 1013 1013 1011 1012 1011 1010
Magrebins Pearson 

Correlation
-,259 1 ,633 ,557 ,462 ,426 ,373 -,066

Sig. (2-
tailed)

,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035

N 1013 1038 1038 1037 1034 1036 1034 1033
Africans 

(resta del 
continent)

Pearson 
Correlation

-,142 ,633 1 ,609 ,572 ,494 ,367 -,042

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,175

N 1013 1038 1038 1037 1034 1036 1034 1033
Sud-

americans
Pearson 

Correlation
-,188 ,557 ,609 1 ,494 ,555 ,523 -,051

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,101

N 1013 1037 1037 1037 1034 1036 1034 1033
Xinesos i 

asiàtics en 
general

Pearson 
Correlation

-,085 ,462 ,572 ,494 1 ,558 ,398 -,001

Sig. (2-
tailed)

,007 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,978

N 1011 1034 1034 1034 1034 1034 1032 1031
Europeus 

de l'Est 
Pearson 

Correlation
-,098 ,426 ,494 ,555 ,558 1 ,608 ,008

Sig. (2-
tailed)

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,809

N 1012 1036 1036 1036 1034 1036 1033 1032
Europeus 

Unió 
Europea

Pearson 
Correlation

-,086 ,373 ,367 ,523 ,398 ,608 1 -,009

Sig. (2-
tailed)

,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,777

N 1011 1034 1034 1034 1032 1033 1034 1031
Escala 

racisme
Pearson 

Correlation
,323 -,066 -,042 -,051 -,001 ,008 -,009 1

Sig. (2-
tailed)

,000 ,035 ,175 ,101 ,978 ,809 ,777 ,

N 1010 1033 1033 1033 1031 1032 1031 1033
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Taula 143: Índex de correlació entre el coneixement de diferents col·lectius, l’escala de 
racisme i l’índex de xenofòbia 
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