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Dades estadístiques dels col·legiats que van respondre
l’enquesta, que va ser realitzada a través d’un formulari
enviat per correu electrònic entre els mesos de març i abril
de 2017. En total hi van participar 185 col·legiats.

A/ DADES DELS ENQUESTATS
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1. Perfil

La majoria dels enquestats són

politòlegs/gues (57,2%), que

sumats als que tenen doble

titulació arriben al 66,6%. La

resta d’enquestats (33,4%) són

sociòlegs/gues. Afegint-los als

que tenen doble titulació arriben

a un total del 42,8%.

57,2%
33,4%

9,4%

Politòleg/a

Sociòleg/a

Politòleg/a-Sociòleg/a
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2. Grups d’edat

El grup d’edat majoritari que va

participar en l’enquesta és el

format per persones que tenen

entre 26 i 40 anys (58,8%), tot i

que també cal tenir en compte

que gairebé un 30% dels

enquestats pertanyen al grup

d’entre 41 i 65 anys.

9,9%

58,8%

29,7%

1,6%

<26 anys

26-40 anys

41-65 anys

>65 anys

5



3. Gènere

Un 56% dels que van

participar a l’enquesta van ser

homes, mentre que la resta,

un 44%, van ser dones.

56,0%

44,0% Homes

Dones
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4. Situació professional

En el moment en que es va

realitzar l’enquesta la majoria dels

participants estaven treballant

(85,2%), mentre que un 9,3%

estaven buscant feina. D’altra

banda, un número molt poc

significant dels enquestats era

jubilat o estava estudiant.

3,3%

85,2%

9,3%

2,2%

Estudiant

Treballant

Buscant feina

Jubilat
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5. Sector d’activitat

Si es té en compte el sector

professional dels enquestats que en

el moment de realitzar l’enquesta

tenien feina, veiem que predominen

els que treballen a l’administració

pública (41,6%). La resta de

participants treballen al sector privat

(24,7%), al sector universitari (18,5%) i

al Tercer sector (15,2%).

41,6%

18,5%

24,7%

15,2%

Administració pública

Universitat / centre de

recerca

Empresa privada

Tercer sector
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6. Tasques que es realitzen a la feina

Un 44,6% dels enquestats treballen

en temàtiques directament

relacionades amb la Sociologia o la

Ciència Política, i un 40,6% hi tenen

algun tipus de relació. Només un

14,9% dels enquestats treballen en

un sector sense cap tipus de relació

amb la Sociologia o la Ciència

Política.

44,6%

14,9%

40,6%

Relacionades amb la Ciència

Política o la Sociologia

No relacionades amb la

Ciència Política o la Sociologia

Relacionades només en part

amb la Ciència Política o la

Sociologia
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B/ LES PREGUNTES

En aquest apartat es pregunta sobre la situació política i
social tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. Gràcies a
les respostes dels enquestats es podran analitzar quins són
els factors que cal tenir en compte (o quins són els més
determinants) a l’hora d’afrontar el present i el futur polític i
social d’ambdós.
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PRINCIPALS PROBLEMES 

DE CATALUNYA I 

DE L’ESTAT ESPANYOL



7.1 En la teva opinió, quins són els principals problemes 
de Catalunya en aquests moments?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN= 160

Nº RESPOSTES = 413*

Si agrupem les diferents categories de respostes

obtingudes en blocs, observem que els problemes

principals que té Catalunya se situen en l’àmbit

social (25,18% de les respostes), si bé l’àmbit

polític i el sobiranisme es podrien considerar com

un sol bloc, arribant llavors al 35,59% de les

respostes. Analitzant la taula de la pàgina següent,

però, s’observa que un 39,37% dels enquestats han

respost que un dels principals problemes específics

de Catalunya és la relació amb l’Estat, seguit de

prop pel 38,12% que han posat entre els

problemes principals l’atur.

17,92%

17,67%

25,18%

7,02%

21,07%

11,14%

ÀMBIT POLÍTIC

SOBIRANISME

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT ECONÒMIC

ÀMBIT LABORAL

ALTRES

Principals problemes de Catalunya**
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* Pregunta oberta, a la qual els enquestats tenien l’opció de respondre tants inputs com vulguessin
** Percentatges sobre el total de respostes dels enquestats



7.1 Principals problemes de Catalunya. Respostes detallades

ÀMBIT %* ÀMBIT %*

ÀMBIT SOCIAL (104 respostes) ÀMBIT POLÍTIC / QUALITAT DEMOCRÀTICA (74 respostes)

Desigualtat 23,75%
Manca de qualitat democràtica de la classe política, descrèdit de 
les institucions, falta de democràcia, crisi del sistema polític...

24,37%

Pobresa 10,0% Corrupció 21,87%

Accés a l’habitatge 7,5% SOBIRANISME (73 respostes)

Retallades Estat del Benestar 6,25% Independència, procés sobiranista, relació Catalunya-Estat 39,37%

Sistema educatiu 4,37% Finançament, crisi institucional, bloqueig polític… 6,25%

Altres: Exclusió social, retallada drets, sanitat, 
explotació, manca de serveis públics en general

13,12% ALTRES (46 respostes)

ÀMBIT LABORAL (87 respostes) Discriminació per raó de gènere 6,25%

Atur 38,12% Infraestructures 4,37%

Precarietat laboral 16,25% Medi ambient 3,75%

ÀMBIT ECONÒMIC (29 respostes) Altres: Inseguretat, gentrificació, immigració, pèrdua de valors… 14,37%

Crisi o context econòmic 11,25%

Model productiu, manca d’emprenedoria… 6,87%

13* Percentatge d’enquestats que han mencionat l’input determinat



7.2 En la teva opinió, quins són els principals problemes 
d’Espanya en aquests moments?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN= 158

Nº RESPOSTES = 391*

Els problemes principals que té Espanya

segons els enquestats fan referència a

l’àmbit polític (38,62% de les respostes).

Com es pot comprovar a la taula de la

pàgina següent, els dos inputs més

esmentats fan referència a aspectes polítics.

També cal destacar l’àmbit social, amb

diferents elements que s’han repetit força, si

bé és l’atur (que hem situat dins de l’àmbit

laboral) el tercer problema més mencionat

pels enquestats (un 27,5% d’ells/elles).

38,62%

7,67%

18,41%

10,23%

14,07%

2,56%

8,44%

ÀMBIT POLÍTIC

SOBIRANISME

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT ECONÒMIC

ÀMBIT LABORAL

IGUAL QUE CATALUNYA

ALTRES

Principals problemes d’Espanya**
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* Pregunta oberta a la qual els enquestats tenien l’opció de respondre amb un o més inputs
** Percentatges sobre el total de respostes dels enquestats



7.2 Principals problemes d’Espanya. Respostes detallades

ÀMBIT %* ÀMBIT %*

ÀMBIT SOCIAL (72 respostes) ÀMBIT POLÍTIC (151 respostes)

Desigualtat 17,72%
Manca de cultura democràtica: baix nivell democràtic (10,76%), 
separació de poders (8,86%), altres aspectes democràcia (12,02%)

31,64%

Pobresa 8,75% Crisi de representativitat 15,19%

Altres aspectes: habitatge (3,80%), sistema educatiu 
(3,80%), sanitat (3,16%), altres (8,22%)

18,99% Corrupció 34,81%

ÀMBIT LABORAL (55 respostes)
Altres aspectes polítics: falta de lideratge (6), govern del PP (4), 
conservadorisme (5), feixisme o franquisme (5), altres (2)

13,92%

Atur 27,5% SOBIRANISME (30 respostes) 18,99%

Altres aspectes d’àmbit laboral 6,96% ALTRES (33 respostes)

ÀMBIT ECONÒMIC (40 respostes) Masclisme o violència de gènere 5.06%

Model productiu 9,49% Pèrdua de valors 3,80%

Crisi o context econòmic 7,59% Medi ambient 1,90%

Altres aspectes d’àmbit econòmic 8,23% Pensions 1,90%

ELS MATEIXOS QUE CATALUNYA (10 RESP.) 6,33%
Altres: Immigració, desinformació, falta de llibertat, conformisme, 
poca projecció internacional...

8,23%

15
* Percentatge d’enquestats que han mencionat l’input determinat



PRINCIPALS REPTES

DE CATALUNYA I

DE L’ESTAT ESPANYOL
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8.1 Quins són els principals reptes de Catalunya?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN= 

151

Nº RESPOSTES = 176*

El principal repte que afronta Catalunya

segons els enquestats (28,41% de les

respostes) és la situació política

actual en relació amb el sobiranisme

(vegeu taula següent per a més detalls).

Alhora, un número elevat de respostes

(21,02% sobre el total) també indiquen

que altres reptes principals de

Catalunya tenen a veure amb l’àmbit

social.

15,91%

28,41%

21,02%

14,20%

9,09%

11,37%

ÀMBIT POLÍTIC

SOBIRANISME

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT ECONÒMIC

ÀMBIT LABORAL

ALTRES

Principals reptes de Catalunya**
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* Pregunta oberta, a la qual els enquestats tenien l’opció de donar una o més respostes
** Percentatges sobre el total de respostes dels enquestats



8.1. Principals reptes de Catalunya. Respostes detallades

ÀMBIT %* ÀMBIT %*

ÀMBIT SOCIAL (37 respostes) ÀMBIT POLÍTIC (28 respostes)

Reduir desigualtat 6,62%
Augmentar qualitat democràtica, millorar estabilitat, més 
confiança política, nova relació ciutadania-partits, etc.

13,91%

Més polítiques socials i millora Estat del benestar 5,96% Combatre la corrupció 4,63%

Lluitar contra l’exclusió social/pobresa 4,63% SOBIRANISME (50 respostes)

Millorar el sistema educatiu 3,31% Necessitat d’un Estat propi 19,87%

Altres: millorar la sanitat, polítiques d’habitatge, etc. 3,97%
Superar la situació actual, trobar sortida al procés (sense 
especificar explícitament la independència com a solució)

11,26%

ÀMBIT LABORAL (16 respostes) Deixar de banda el projecte d’independència 1,99%

Millorar les condicions del mercat laboral 6,62% ALTRES (20 respostes)

Lluitar contra l’atur 3,97% Integració immigració 1,99%

ÀMBIT ECONÒMIC (25 respostes) Preservar el medi ambient 2,65%

Model productiu sostenible 5,96%
Altres: Equitat de gènere, sostenibilitat pensions, millora 
d’infraestructures, més seguretat, conciliació del temps...

8,61%

Millora de l’economia i competitivitat. Superar la crisi 6,62%

Millorar recursos d’autofinançament 3,97%
18

* Percentatge d’enquestats que han mencionat l’input determinat



8.2 Quins són els principals reptes de l’Estat espanyol?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN= 148

Nº RESPOSTES = 205*

Els principals reptes que afronta l’Estat

espanyol segons els enquestats tenen

naturalesa política (28,78% de les

respostes), i sobretot estan relacionats

amb la qualitat democràtica i

l’estabilitat (vegeu taula de la pàgina

següent). La relació territorial o

Catalunya-Estat no seria,

comparativament, tant destacada. També

caldria mencionar reptes de caire social i

caire econòmic.

28,78%

13,66%

15,61%

14,64%

10,24%

4,39%

12,68%

ÀMBIT POLÍTIC

RELACIÓ CATALUNYA - ESTAT

ÀMBIT SOCIAL

ÀMBIT ECONÒMIC

ÀMBIT LABORAL

ELS MATEIXOS QUE CATALUNYA

ALTRES

Principals reptes de l’Estat espanyol**
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* Pregunta oberta, a la qual els enquestats tenien l’opció de donar una o més respostes
** Percentatges sobre el total de respostes dels enquestats



8.2. Principals reptes de l’Estat espanyol. Respostes detallades

ÀMBIT %* ÀMBIT %*

ÀMBIT SOCIAL (32 respostes) ÀMBIT POLÍTIC / QUALITAT DEMOCRÀTICA (59 resp.)

Reduir desigualtat 6,08% Augmentar la qualitat democràtica i estabilitat política 20,27%

Més polítiques socials i millora Estat del benestar 6,76% Combatre la corrupció 8,11%

Lluitar contra l’exclusió social/pobresa 3,38% Pèrdua de llibertats 3,38%

Millorar el sistema educatiu 3,38% Separació de poders 4,05%

Altres: millorar la sanitat, polítiques d’habitatge, etc. 2,03% Redefinició de la política i posicionament de cara al món 4,05%

ÀMBIT LABORAL (21 respostes) RELACIÓ CATALUNYA – ESTAT (28 respostes)

Millorar les condicions del mercat laboral 6,08% Abordar problemàtiques territorials / plurinacionalitat 8,11%

Lluitar contra l’atur 8,11% La independència de Catalunya 4,73%

ÀMBIT ECONÒMIC (30 respostes) Reformar model d’Estat o constitució 6,08%

Reforma del model productiu 8,11% ALTRES (26 respostes)

Millora de l’economia i competitivitat 9,46%
Medi ambient (2,03%), model migratori (2,03%), participació 
ciutadana (2,03%), modernització (2,03%), seguretat, pensions, 
joventut, gènere, etc.

17,57%

Sortir de la crisi 2,70% ELS MATEIXOS QUE CATALUNYA (9 respostes) 6,08%

20* Percentatge d’enquestats que han mencionat l’input determinat



QUALITAT DEMOCRÀTICA 

A CATALUNYA I

A L’ESTAT ESPANYOL
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9.1 Fins a quin punt tenim una democràcia de qualitat a 
Catalunya?

NOTA MITJANA = 5,58

La majoria dels enquestats (un

27%) valoren la qualitat de la

democràcia catalana amb un 6

sobre 10. També cal destacar que

un 29,9% li posen una nota de

notable (7 o 8). Finalment, un

27,6% no li donen un aprovat: en

aquest cas, la majoria li posen una

nota de 3 o 4.

9. QUALITAT DEMOCRÀTICA

2,3%

0,6%

4,0%

10,9%
9,8%

11,5%

27,0%

18,4%

11,5%

2,9%

1,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9.2 Fins a quin punt tenim una democràcia de qualitat a l’Estat 
espanyol?

NOTA MITJANA = 3,80

La majoria dels enquestats valoren la

qualitat de la democràcia a l’Estat

espanyol per sota de la catalana. Un

64,3% la suspenen i la nota més

habitual és un 3 (23,6%). També cal

esmentar que hi ha un franja àmplia

d’enquestats que li atorguen una nota

de 5 o 6 (28,1%). Finalment, un

número poc significatiu d’enquestats li

posa una nota de 7 o superior .

9. QUALITAT DEMOCRÀTICA

6,3%

4,6%

12,6%

23,6%

17,2%

14,9%

13,2%

4,6%

1,1% 0,6% 1,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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DIMENSIONS DE LA 

DEMOCRÀCIA A CATALUNYA I 

A L’ESTAT ESPANYOL
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10.1 Participació ciutadana

NOTA MITJANA = 5,31

La majoria d’enquestats opinen que la

participació ciutadana a Catalunya és

regular. Un 64,7% li posen una nota

d’entre 5 i 8 (tots els valors amb uns

percentatges entre el 15% i 18%). Així

mateix, també cal destacar un 12’9%

dels enquestats que puntuen aquesta

dimensió amb un 4 i un 9% que li

posen un 3.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA, A CATALUNYA?

3,4%

1,7%

6,2%

9,0%

12,9%

16,3%

18,0%

15,2% 15,2%

1,1% 1,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.2 Drets i llibertats

NOTA MITJANA = 6,07

La majoria dels enquestats tenen

opinions més aviat positives sobre

l’estat dels drets i llibertats a Catalunya:

un 45,4% li posen una nota de 7 o 8. A

continuació hi ha els que li posen una

nota d’un 5 (13,6%) i 6 (13%).

Finalment, també cal destacar que un

22,1% del total suspenen Catalunya en

aquest aspecte.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?

1,7%
0,6%

2,3%

9,0% 8,5%

13,6% 13,0%

24,3%

20,9%

4,5%

1,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.3 Pluralisme i respecte a minories

NOTA MITJANA = 5,76

Els resultats d’aquesta pregunta són

força semblants a l’anterior. Un 37,8%

posen una nota de 7 o 8 al pluralisme

i respecte a les minories a Catalunya.

També trobem que un 14,1% ho

puntuen amb un 5 i un 13% amb un 6.

Així mateix, un 27,1% del total

suspenen Catalunya en aquest aspecte.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?

1,7%
2,3%

6,8% 7,3%

9,0%

14,1%
13,0%

22,0%

15,8%

5,6%

2,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.4 Transparència

NOTA MITJANA = 4,48

Pel que fa a transparència les opinions

són en general més negatives. La majoria li

donen una valoració de 6 (16,9%), seguit

d’un 5 (15,7%) i d’un 4 (14%). Els que li

posen un 2 o un 3 superen de poc el 10%.

També cal destacar els que creuen que és

molt dolenta i li posen un 0 o un 1 (11,2%),

que contrasten amb els que creuen que és

bona i li atorguen un 7 o 8 (16,3%).

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?

6,7%

4,5%

11,8%

10,7%

14,0%

15,7%

16,9%

9,6%

6,7%

2,8%

0,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.5 Bon govern

NOTA MITJANA = 4,5

Pel que fa al bon govern de Catalunya,

la majoria d’enquestats el situen a

l’entorn del valor 5. Li posen una nota

de 4 el 16,3%, una nota de 5 el 16,3% i

una nota de 6 un 17,4%. Els que el

valoren entre un 0 i un 3 sumen un

total del 31,5%, mentre els que li posen

entre un 7 i un 10 són el 18,6%.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?

6,7%
6,2%

9,0%
9,6%

16,3% 16,3%
17,4%

9,0%

5,1%

2,8%
1,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.6 Separació de poders

NOTA MITJANA = 4,76

Disparitat d’opinions pel que fa a la

separació de poders a Catalunya. La

majoria creuen que és satisfactòria i li

posen una nota de 7 (17,5%), seguit dels

que li posen un 5 (14,1%). Tot i això, no són

gens menyspreables les xifres negatives.

Un 11,3% puntuen aquesta dimensió amb

un 4, un 10,7% li posen un 3 i un 8,5% li

posen un 1.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?

6,2%

8,5%

6,8%

10,7%
11,3%

14,1%

11,3%

17,5%

8,5%

3,4%

1,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.7 Corrupció

NOTA MITJANA = 2,94

La corrupció és l’aspecte que els

enquestats valoren més negativament de

Catalunya. Un 76,2% opinen que la

corrupció és elevada, dels quals

sobresurten els que posen a aquesta

dimensió una nota de 0 (20,5%). Els que

opinen que aquest aspecte mereix una

nota de 5 són un 10,2% dels enquestats.

La resta de valors positius estan molt per

sota dels negatius.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?
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10.8 Funcionament dels partits

NOTA MITJANA = 3,67

La majoria dels enquestats puntuen amb una

nota d’entre 3 i 5 el funcionament dels partits

de Catalunya. La majoria valoren aquest

funcionament amb un 4 (19,8%), després hi ha

els que li posen un 3 (19,2%) i finalment els que

li atorguen un 5 (16,9%). Tampoc són

menyspreables els que puntuen el

funcionament dels partits amb valors entre un 0

i un 2. Finalment un 13% li posen una nota

d’entre 6 i 7.

10. MÉS CONCRETAMENT, COM VALORES LES SEGÜENTS DIMENSIONS DE LA 
NOSTRA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA?
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Les dimensió més ben valorada a Catalunya

és la de “drets i llibertats”, amb una nota

mitjana de 6,07. També superen el 5 les

dimensions de “participació ciutadana” i

“pluralisme”. Per contra, la dimensió més mal

valorada de Catalunya és la “corrupció”, amb

un 2,94 de nota mitjana. També suspèn amb

mala nota el funcionament de partits, amb un

3,67, i no arriben a l’aprovat per poc la

“transparència”, el “bon govern” i la “separació

de poders”.

10. QUADRE RESUM AMB LES MITJANES DE LES PUNTUACIONS DE LES 8 
DIMENSIONS ANALITZADES DE LA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA
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11.1 Participació ciutadana

NOTA MITJANA = 3,65

La majoria dels enquestats valora la

participació ciutadana a l’Estat espanyol

amb un 4 (20,1%). Després trobem

valors molt semblants que es mouen

entre l’1 i el 6 (tots ells es troben entre

l’11% i el 15%), cosa que indica disparitat

d’opinió amb tendència a la valoració

negativa.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.2 Drets i llibertats

NOTA MITJANA = 4,08

La valoració dels drets i llibertats a l’Estat

espanyol també és força variada. La majoria

li posen un 5 (16,6%), seguits molt de prop

pels que puntuen aquesta dimensió amb un

3 (15,4%) i els que ho valoren amb un 2

(14,9%). També cal tenir en compte que un

23,4% li posen una nota d’entre 6 i 7, tot i

que la majoria d’enquestats (54,4%)

suspenen l’Estat en aquest aspecte.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.3 Pluralisme i respecte a minories

NOTA MITJANA = 3,34

Pel que fa a pluralisme i respecte a les

minories de l’Estat espanyol, la nota té

tendència a ser més negativa que en les

darreres preguntes. El 68% d’enquestats

puntuen aquest aspecte amb valors entre un

0 i un 4, destacant el 21,1% que li posen un

3. També cal fer menció dels que valoren

aquest aspecte amb un 5 (18,3%). La resta de

notes positives no són tan significatives.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.4 Transparència

NOTA MITJANA = 2,69

Suspens rotund pel que fa a transparència a

l’Estat espanyol. El 83,3% dels enquestats li

posen notes d’entre 0 i 4, totes amb

percentatges d’entre el 13% i el 22%,

destacant que un 21,8% d’enquestats valoren

aquesta dimensió amb un 3. D’altra banda,

un 10,9% atorguen a aquest aspecte un 5,

però la resta de notes positives ja són molt

poc significatives.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.5 Bon govern

NOTA MITJANA = 2,39

Pel que fa al bon govern de l’Estat

espanyol, les xifres són força semblants a

les de transparència. Un 87,4% suspenen

aquest aspecte, amb tendència a posar

notes més baixes. Les quatre respostes

més freqüents (amb valors entre el 16% i

el 22%) es troben en les notes d’entre 0 i 3.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.6 Separació de poders

NOTA MITJANA = 1,91

Resposta extremadament negativa pel que

fa a la separació de poders de l’Estat

espanyol. La majoria dels enquestats (un

30,9%) li posen un 0 i la freqüència de vot

disminueix a mesura que augmenta la nota:

un 19,4% d’enquestats la puntuen amb un

1, un 17,1% amb un 2, un 13,7% amb un 3.

Un 6,3% li posen un 5 i només un 4,6% li

atorguen entre un 6 i un 10.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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11.7 Corrupció

NOTA MITJANA = 1,70

La corrupció és l’aspecte més negatiu que

els enquestats valoren de l’Estat espanyol.

Les respostes segueixen el mateix patró que

la pregunta anterior i la majoria atorguen a

aquesta dimensió una nota de 0 (37,2%). A

continuació hi trobem els que la valoren amb

un 1 (22,7%), amb un 2 (14,5%), amb un 3

(11%) i amb un 4 (5,2%). Tota la resta de

valors es troben per sota d’un 5% de

respostes.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
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11.8 Funcionament dels partits

NOTA MITJANA = 2,41

El funcionament dels partits a l’Estat

espanyol també està valorat molt

negativament, però més repartit entre

les notes de 0 i un 4. La majoria

d’enquestats el valoren amb una nota

de 2 (21,1%), seguits d’un 3 (20%), un 0

(18,9%) i un 4 (17,1%). Novament, els

valors superiors a 5 són negligibles.

11. I  PEL QUE FA A L’ESTAT ESPANYOL, COM VALORES AQUESTES MATEIXES 
DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA?
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Les notes mitjanes de totes les dimensions

analitzades a l’Estat espanyol estan per sota

del 5. La dimensió més ben valorada és la de

“drets i llibertats”, amb una nota mitjana de

4,08. D’altra banda, la dimensió més mal

valorada de l’Estat espanyol és la “corrupció”,

amb un 1,70 de nota mitjana, seguida de la

“separació de poders” amb un 1,91. També

destaquen amb notes que oscil·len entre el 2 i

el 3 la “transparència”, el “bon govern” i la

“separació de poders”.

11. QUADRE RESUM AMB LES MITJANES DE LES PUNTUACIONS DE LES 8 
DIMENSIONS ANALITZADES DE LA DEMOCRÀCIA A L’ESTAT ESPANYOL
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En aquest gràfic s’observa que totes les notes

mitjanes de les dimensions de la democràcia

a Catalunya són superiors a les notes mitjanes

de l’Estat espanyol. En tots els casos s’observa

una tendència semblant pel que fa a les

puntuacions més altes i baixes. La dimensió

més ben valorada és la de “drets i llibertats”,

si bé amb 2 punts de diferència entre

Catalunya i Espanya, i la més mal valorada és

la corrupció, que a Catalunya està puntuada

amb un 2,94 i a l’Estat espanyol amb un 1,70.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LES DIMENSIONS DE LA DEMOCRÀCIA A 
CATALUNYA I A L’ESTAT ESPANYOL
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MESURES PER REGENERAR LA

DEMOCRÀCIA A CATALUNYA I

A L’ESTAT ESPANYOL

44



12.1 Quines mesures creus que serien més eficaces per tal de 
regenerar i enfortir la democràcia a Catalunya?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN = 135

Nº RESPOSTES = 219*

Les mesures que els enquestats consideren

més oportunes per millorar la democràcia a

Catalunya fan referència sobretot als partits

polítics i al sistema de partits (34,25% de

les respostes), fent especial menció a la

necessitat de més transparència i menys

corrupció. També destaquen les mesures

referents a la ciutadania (19,18% de les

respostes), que en la majoria de casos parlen

d’un augment de la participació ciutadana.

12. MESURES
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12.1 Mesures per enfortir democràcia a Catalunya. Respostes detallades

ÀMBIT %* ÀMBIT %*

POLÍTICS I PARTITS POLÍTICS (75 respostes) POLÍTIQUES PÚBLIQUES (36 respostes)

Reforma de partits polítics i sistema de partits 5,92% Millora de l’educació 8,15%

Augment responsabilitat i professionalitat dirigents 11,11% Millora Estat del Benestar 3,70%

Més transparència 18,52%
Enfortiment municipalisme i món local (2,22%), augment processos 
participatius (2,96%), administracions públiques més eficaces (2,22%)

7,41%

Lluita contra la corrupció i rendició de comptes 17,78% Impuls a l’economia i millora mercat laboral 2,22%

Acabar amb el nepotisme (1,48%), meritocràcia (0,74%) 2,22%
Altres (igualtat de gènere, gestió immigració, millora sanitat, 
rebaixa pressió fiscal, e-govern)

5,18%

LLEI ELECTORAL (25 respostes) CIUTADANIA (42 respostes)

Modificació llei electoral (resposta genèrica) 11,11% Augment participació ciutadana (democràcia participativa) 24,44%

Llistes obertes 5,18% Més cultura democràtica i capacitat crítica 4,44%

Limitació de mandats 1,48% Augment associacionisme 2,22%

SOBIRANISME (17 respostes) ALTRES (24 respostes)

Assolir un Estat propi (6,67%) o celebrar referèndum (2,22%) 8,89% Mitjans de comunicació més plurals i objectius 5,92%

Superar debat del procés 3,70%
Separació de poders real (2,96%), controls efectius de gestió política (2,96%), 
millora sistema judicial (1,48%), reforma sindicats (1,48%), altres (4,44%)

13,33%
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12.2 Quines mesures creus que serien més eficaces per tal de regenerar 
i enfortir la nostra democràcia a l’Estat espanyol?

Nº ENQUESTATS QUE RESPONEN = 136

Nº RESPOSTES = 203*

De la mateixa manera que a Catalunya, les

mesures que els enquestats consideren més

oportunes per millorar la democràcia a l’Estat

espanyol fan referència als partits polítics i

sistema de partits (66 respostes), fent especial

menció a la necessitat de menys corrupció

(mencionat pel 15,44% dels enquestats). La resta

de mesures que s’aporten tenen menys suport, i

entre elles podríem destacar l’augment de

participació ciutadana, la separació de poders o la

reforma del sistema electoral.

12. MESURES
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12.1 Mesures per enfortir democràcia a Espanya. Respostes detallades
ÀMBIT %* ÀMBIT %*

POLÍTICS I PARTITS POLÍTICS (66 respostes) POLÍTIQUES PÚBLIQUES (24 respostes)

Reforma de política, partits polítics i institucions 8,09% Millora de l’educació 3,68%

Augment responsabilitat i professionalitat dirigents 9,56% Millora Estat del Benestar i lluita desigualtats 2,94%

Més transparència 11,03% Augment processos participatius 2,20%

Lluita contra la corrupció i rendició de comptes 15,44% Drets humans i immigració 2,20%

Reforma finançament partits (1,47%), altres (2,94%) 4,41%
Altres (pacte d’Estat contra violència masclista, e-govern, 
municipalisme, polítiques ocupació, sanejament financer, etc.)

6,62%

MODEL D’ESTAT I ORG. TERRITORIAL (28 resp.) LLEI ELECTORAL (20 respostes)

Reforma de la Constitució 7,35% Reformar sistema electoral 8,82%

Reforma territorial / Reforma del Senat 5,15% Llistes obertes (5), modificar circumscripcions electorals (3) 5,88%

Obertura procés constituent / dret a decidir 2,94% ALTRES (34 respostes)

Acabar amb el bipartidisme (1,47%), no interès amb 
model espanyol (2,20%), altres (3,68%)

7,35% Mitjans de comunicació més plurals i objectius 4,41%

CIUTADANIA (20 respostes) Separació de poders real 8,82%

Augment de la participació ciutadana 11,76%
Controls efectius de gestió pública (3,68%), millora sistema 
judicial (3,68%), reforma sindicats (1,47%), altres (2,95%)

11,76%

Més cultura democràtica 2,94% LES MATEIXES QUE A CATALUNYA (11 respostes) 8.09%

48* Percentatge d’enquestats que han mencionat l’input determinat



VALORACIÓ DE LA 
SITUACIÓ POLÍTICA I 
SOCIAL
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13.1 Com valores la situació política de Catalunya?

La majoria dels enquestats consideren

que la situació política de Catalunya

és regular (40,1%), seguit de prop

per aquells que opinen que és

dolenta (34,5%). Aquesta xifra sumada

amb els que consideren que és molt

dolenta arriba al 40,7%. A l’altra cara

de la moneda, un 19,2% dels

enquestats opinen que la situació

política de Catalunya és bona o molt

bona.

13. SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL
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13.2 Com valores la situació política de l’Estat espanyol?

La majoria dels enquestats consideren

que la situació política de l’Estat

espanyol és dolenta (45,5%) o molt

dolenta (27,8%). Si sumem les dues

xifres arribem a un 73,3% de les

respostes. En canvi, un 23,3% dels

enquestats creuen que la situació

política de l’Estat espanyol és regular.

Finalment, un número molt poc

significatiu d’enquestats consideren

que és bona o molt bona.

13. SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL
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Segons els enquestats, la situació

política de Catalunya tendeix a veure’s

més positiva que no pas la de l’Estat

espanyol. En aquest sentit, podem

observar que la majoria dels enquestats

valoren la situació política de Catalunya

com a regular o dolenta, mentre que pel

que fa a l’Estat espanyol la valoren com a

dolenta o molt dolenta.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LA SITUACIÓ POLÍTICA DE CATALUNYA I 
L’ESTAT ESPANYOL
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14.1 Creus que d'aquí a 1 any la situació política de Catalunya haurà 
millorat, serà igual o haurà empitjorat?

Molt d’equilibri pel que fa a les

previsions de la situació política de

Catalunya de cara al 2018, si bé la

majoria (38,4%) opinen que

seguirà igual que en l’actualitat. Un

27,7% opinen que haurà millorat i

un 26% que haurà empitjorat.

14. SITUACIÓ POLÍTICA FUTURA
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14.2 Creus que d'aquí a 1 any la situació política de l’Estat espanyol 
haurà millorat, es quedarà igual o haurà empitjorat?

Pel que fa a les previsions sobre la

situació política de l’Estat espanyol

de cara al 2018, més de la meitat dels

enquestats (51,1%) opinen que

seguirà igual. D’altra banda, un

número significatiu dels enquestats

(37,5%) opinen que haurà empitjorat.

Només un 4% creuen que haurà

millorat.

14. SITUACIÓ POLÍTICA FUTURA
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Pel que fa a les previsions sobre la situació

política de cara al 2018, els enquestats que

opinen que la de Catalunya haurà millorat

són molts més (un 23,7% més) que no pas

els que opinen el mateix respecte l’Estat

espanyol. En general, però, veiem que la

majoria consideren que tant Catalunya com

l’Estat espanyol seguiran igual, si bé amb més

freqüència de resposta en el cas de l’Estat

espanyol. També hi ha més % d’enquestats

(un 11,5% més) que opinen que l’Estat

espanyol haurà empitjorat que no pas %

d’enquestats que opinen que Catalunya

haurà empitjorat.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LA SITUACIÓ POLÍTICA FUTURA DE 
CATALUNYA I L’ESTAT ESPANYOL
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15.1 En termes generals, com valores la situació actual de Catalunya?

La meitat dels enquestats (50,3%)

valoren la situació actual de

Catalunya com a regular. Altrament,

un 36,6% consideren que és dolenta

o molt dolenta i només un 13,1%

consideren que és bon o molt bona.
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15.1.1 Com valores el nivell d’ocupació de Catalunya?

La majoria dels enquestats (un

49,9%) opinen que el nivell

d’ocupació a Catalunya és dolent. Si

sumem els que creuen que és molt

dolent s’arriba a la xifra del 61,2%.

D’altra banda, un 37,9% opinen que

és regular i només un número poc

significatiu d’enquestats creuen que

és bo o molt bo.
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15.1.2 Com valores les condicions laborals a Catalunya?

De la mateixa manera que en la

pregunta anterior, gairebé la meitat dels

enquestats (47,5%) creuen que les

condicions laborals a Catalunya són

dolenta. En total, els que opinen que

són dolentes o molt dolentes arriben al

58,2%. També és destacable el número

d’enquestats que opinen que les

condicions laborals a Catalunya són

regulars. Només un 6,8% opinen que

són bones o molt bones.
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15.1.3 Quina creus que és la situació actual de la pobresa a Catalunya?

La majoria dels enquestats opinen

que la situació de la pobresa a

Catalunya és dolenta o molt

dolenta. Sumats, arriben a la xifra

del 76,3%. Un 18,14% valoren la

situació com a regular i només un

5,7% opinen que és bona o molt

bona (és a dir, que no hi ha pobresa

o que només n’hi ha poca).
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15.1.4 Com valores el poder adquisitiu dels ciutadans de Catalunya?

La majoria dels enquestats (48,6%)

consideren que el poder adquisitiu

dels ciutadans de Catalunya és

regular. Així mateix, un 38,4% creuen

que és dolent, tot i que només un

6,8% opinen que és molt dolent. Cal

destacar que tampoc és gaire elevat

(6,2%) el percentatge dels que creuen

que és bo o molt bo.
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15.1.5 Com valores la situació de la sanitat a Catalunya?

Equilibri entre els que opinen que la

sanitat a Catalunya és regular

(37,9%) i els que la qualifiquen de

bona (32,2%). Aproximadament

dos terços dels enquestats es

decanten per una d’aquestes dues

opcions. A continuació trobem els

que creuen que la sanitat és dolenta

o molt dolenta (24,2%).
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15.1.6 Com valores la situació de l’educació a Catalunya?

Pel que fa a l’educació a Catalunya,

més d’un terç opinen que és regular

(37,9%) i un nombre lleugerament

inferior creuen que és bona (31,6%).

També cal destacar que un 26,5%

valoren l’educació catalana com a

dolenta o molt dolenta.
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15.1.7 Quina valoració fas de la convivència a Catalunya?

Un 61% dels enquestats consideren

que la convivència a Catalunya és

bona o molt bona. A continuació,

trobem que un 28,2% creuen que és

regular, mentre que només un 10,7%

la valoren de manera negativa o molt

negativa.
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15.1.8 Quina creus que és la situació de la problemàtica de l’incivisme a 
Catalunya?

Més de la meitat dels enquestats

(52,6%) consideren que el nivell

d’incivisme a Catalunya no és ni alt ni

baix. Tot seguit, un 32,6% creuen que

no hi ha gens d’incivisme o que n’hi

a poc. Finalment, un 14,8% dels

enquestats creuen que a Catalunya

l’incivisme és alt o molt alt.
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15.2 En termes generals, com valores la situació social actual de l’Estat 
espanyol?

La meitat exacta dels enquestats (un

50%) valoren la situació social de l’Estat

espanyol com a dolenta; aquests

afegits al 12,2% que la valoren com a

molt dolenta sumen un total del 62,2%.

D’altra banda, un 33,7% dels enquestats

creuen que la situació social de l’Estat

espanyol és regular. Els que consideren

que és bona o molt bona només sumen

el 4%.
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15.2.1 Com valores el nivell d’ocupació de l’Estat espanyol?

Un 85% dels enquestats consideren

que l’ocupació a l’Estat espanyol és

dolenta (53,2%) o molt dolenta

(31,8%). Només un 12,1% creuen

que és regular i un número poc

significatiu opinen que és bona o

molt bona.
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15.2.2 Quina creus que és la situació actual de la pobresa a l’Estat 
espanyol?

Valors semblants pel que fa a la

situació de pobresa a l’Estat

espanyol. Un 83,8% opinen que és

dolenta (62,4%) o molt dolenta

(21,4%). Un 12,7% creuen que és

regular i un número poc significatiu

creuen que la situació de la pobresa

és bona o molt bona (és a dir, que

no hi ha gens pobresa o que n’hi ha

poca)
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Pel que fa a la situació social de

Catalunya, s’observa que la meitat dels

enquestats creuen que és regular i gairebé

un terç que és dolenta. D’altra banda, pel

que fa a l’Estat espanyol, les xifres

s’inverteixen: un terç creuen que és regular

i la meitat que és dolenta. També cal

destacar que aproximadament un 10% dels

enquestats creuen que la situació social a

Catalunya és bona, mentre que només un

número molt poc significatiu d’enquestats

opina el mateix pel que fa a l’Estat

espanyol.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LA SITUACIÓ SOCIAL DE CATALUNYA I L’ESTAT 
ESPANYOL
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Pel que fa al nivell d’ocupació, tant a

Catalunya com a l’Estat espanyol la majoria

dels enquestats creuen que és dolent; en

tots dos casos ronda el 50%. D’altra banda,

cal destacar que un 37’9% dels enquestats

creuen que el nivell d’ocupació a Catalunya

és regular mentre que un 31,8% creuen

que a l’Estat espanyol és molt dolent. Un

número molt poc significatiu d’enquestats

opinen que és bo o molt bo, ja sigui a

Catalunya o a l’Estat espanyol.

QUADRE COMPARATIU ENTRE EL NIVELL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I 
L’ESTAT ESPANYOL
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Xifres molt semblants pel que fa a la

situació de la pobresa tant a Catalunya

com a l’Estat espanyol. En tots dos casos, al

voltant d’un 60% dels enquestats opinen

que és dolenta, si bé amb un lleuger

número superior d’opinions desfavorables

pel que fa a l’Estat espanyol. Així mateix, els

que opinen que a Catalunya la situació de

la pobresa és regular són aproximadament

un 5% més dels que opinen el mateix

d’Espanya.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LA SITUACIÓ DE LA POBRESA A CATALUNYA I 
A L’ESTAT ESPANYOL
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16.1 Creus que d'aquí a 1 any la situació social a Catalunya haurà 
millorat, serà igual o haurà empitjorat?

Pel que fa a les perspectives d’evolució

de la situació social a Catalunya,

gairebé la meitat (46,2%) dels

enquestats consideren que el 2018

seguirà igual que en l’actualitat. Un

27,2% opinen que serà pitjor i un

18,5% opinen que millorarà.
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16.2 Creus que d'aquí a 1 any la situació social a l’Estat espanyol 
haurà millorat, es quedarà igual o haurà empitjorat?

Pel que fa a la situació social de l’Estat

espanyol, més de la meitat dels

enquestats (56,5%) opinen que el

2018 seguirà igual (un 10% més

respecte de la mateixa pregunta

plantejada a Catalunya). Així mateix,

un 32,4% opinen que empitjorarà i

només un 5,9% creuen que la situació

social a l’Estat espanyol millorarà.
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Pel que fa a les previsions sobre la situació

social de cara al 2018, els enquestats que

opinen que la de Catalunya haurà millorat

són més (un 12,6 punts més) que no pas els

que opinen el mateix respecte l’Estat

espanyol. En general, veiem que la majoria

consideren que tant com Catalunya com

l’Estat espanyol seguiran igual, si bé amb més

freqüència de resposta en el cas de l’Estat

espanyol. També hi ha més % d’enquestats

(5,2 punts més) que opinen que l’Estat

espanyol haurà empitjorat que no pas %

d’enquestats que opinen que Catalunya haurà

empitjorat.

QUADRE COMPARATIU ENTRE LA SITUACIÓ SOCIAL FUTURA DE CATALUNYA I 
L’ESTAT ESPANYOL
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DEMANDA CATALANA 
D’AUTODETERMINACIÓ
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17.1 Com creus que s’hauria de tractar la demanda catalana 
d’autodeterminació?

La majoria dels enquestats (43,2%) consideren

que la demanada d’autodeterminació de

Catalunya s’hauria de resoldre fent un

referèndum, tant si es pot acordar amb

l’Estat com si no. Els que consideren que

caldria celebrar un referèndum, (però només

en el cas que fos acordat) són un 17,6%, que

sumats a la resta que volen un referèndum

sumen un 60,8% dels enquestats. D’altra

banda, gairebé el 10% pensen que caldria fer

una declaració unilateral d’independència,

mentre que un 18,2% que opinen que n’hi

hauria prou fent una reforma de la Constitució.
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B/ CONCLUSIONS
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El baròmetre d’opinió sobre la situació política i social de Catalunya i l’Estat espanyol
indica que els problemes són semblants, però més accentuats a l’Estat espanyol que no
pas a Catalunya. Alguns dels punts més destacats de l’enquesta són els següents:

• La corrupció és l’aspecte més negatiu tant a Espanya (un 37,2% la valoren amb un 0)
com a Catalunya (un 20,5% la valoren amb un 0).

• Si no es té en compte el sobiranisme, l’Estat espanyol té més problemes de caire
polític que no pas Catalunya.

• En general la situació política de l’Estat espanyol està més mal valorada que la de
Catalunya i la previsió és que la tendència segueixi essent la mateixa.

• La situació social de Catalunya està més ben valorada que la de l’Estat espanyol.
L’ocupació, les condicions laborals, el poder adquisitiu i la pobresa són els inputs més
mal valorats de Catalunya, mentre que la sanitat, l’educació, la convivència i el
civisme són els més ben valorats.

• La majoria dels enquestats creuen que per solucionar les disputes entre Catalunya i
l’Estat espanyol cal realitzar un referèndum d’autodeterminació, si bé un percentatge
elevat opinen que hi ha altres camins per donar sortida al conflicte.
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